Randers Alevi Kultur Center - Vedtægter
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Randers Alevi Kultur Center. Hjemstedet er Randers kommune. Bestyrelsen skal have
bopælsadresse i Randers kommune.

§ 2. Foreningens formål:
a) At dyrke Alevi tro, kultur og gudsopfattelse. Foreningen arbejder for dyrke medlemmernes fælles tro og traditioner
og arbejder for at styrke medlemmernes viden, ressourcer, etik, moral, sammenhold og identitet, og medvirke til at
dække deres menneskelige behov og hjælpe medlemmerne til et godt og lykkeligt liv i harmoni med naturen og
samfundet.
b) Derudover er det foreningens formål, at arrangere fælles, frivillig, almennyttig folkeoplysende virksomhed for
medlemmerne, især for børn og unge under 25 år. Sociale, kulturelle, oplysningsmæssige og idrætsaktiviteter som:
- Fodbold, svømning, bordtennis, håndbold, lejrskoleophold, fitness, kursus i kost og motion. mv.
- Musik, sang, folkedans, kurser, kulturelle arrangementer, koncerter, teater, udstillinger og tilbyde kulturformidling og
foredrag.
- Skabe sociale og kulturelle netværk. Forebygge misbrug, vold, kriminalitet og sociale problemer.
- Skabe faste, trygge fritidstilbud og væresteder for børn, unge og ældre (i visse tilfælde også specielle hold for kvinder i andre tilfælde for mænd/kvinder).
- Lektiehjælp, undervisning i brug af edb, Internet mv., motivere unge til at tage en uddannelse.
- Medvirke til at udvikle medlemmernes almene viden og menneskelige, faglige ressourcer og kompetencer. Dermed
søges at opnå selvforsørgelse.
- Arrangere foredrag, debat, information og oplyse om aktuelle, sociale, politiske og sundhedsmæssige emner. Skabe
debat og dialog.
- Øge børn og unges medbestemmelse, inddragelse i demokrati, foreningsarbejde og tilrettelæggelse af
fællesaktiviteter
- Tilbyde social juridisk rådgivning og tolkebistand,
- Øge det gensidige kendskab, venskab, respekt og forståelse imellem danskere og etniske grupper og deres tro og
kultur samt medlemmernes integration. Deltage aktivt i medlemmernes inddragelse i forenings-, fritids-, kultur-,
samfunds- og arbejdslivet.
c) Foreningen er parti-politisk neutral og ikke missionerende. Foreningen samarbejder med alle private/offentlige
organisationer og institutioner, og støtter alle aktiviteter, der falder indenfor foreningens formål, og arbejder for, at
mennesker lever venskabeligt sammen, uden at der gøres forskel på folk pga. deres tro, race, hudfarve eller nationalitet.

§ 3. Medlemskab:
a) Alle der går ind for foreningens formål og vedtægter, respekterer almene menneskerettigheder og demokratiske
idealer, samt betaler deres kontingent, kan blive medlem af foreningen. Organisationer og andre interesserede, der
ønsker det, kan blive støttemedlem med frivilligt bidrag, men de har ikke valgret og stemmeret. Anmodning om

medlemskab rettes til foreningens bestyrelse.
Kontingenter indbetales senest 31 marts, ellers ophør medlemskab og evt. bestyrelsesposter. Dog kan et medlem søge
bestyrelsen om at udsætte denne frist. Medlemskab ophører automatisk; ved dødsfald, skriftlig udmeldelse, eller ved
manglende betaling af medlemskontingent.
b) Medlemmer, der modarbejder foreningen, kan med bestyrelsens skriftlige begrundelse ekskluderes af foreningen. En
eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, hvor medlemmet selv eller en repræsentant
har taleret under sagens behandling. Ved eksklusion eller ophør af medlemskab har medlemmet ikke ret, til at få sit
indbetalte kontingent eller støtte tilbage.
c) For at være valgbar og have stemmeret til generalforsamlingen, skal medlemskontingenterne være indbetalt 14 dage
før generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamling:
a) Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang om året, i første kvartal,
med mindst 21 dages skriftlig varsel. Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare. (Børn under 14 år har
stemmeret gennem deres forældre). Der kan opstilles og stemmes med skriftligt fuldmagt.
b) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med over 50 % fremmøde. Alle beslutninger vedtages med simpelt flertal
og åben stemmeafgivning; valg til bestyrelsen (personvalg) foretages ved hemmelig afstemning og åben
stemmetælling. Ved valg til bestyrelsen og evt. andre udvalgsposter tilstræbes at begge køn og unge under 25 år er
ligeligt repræsenteret.
c) På generalforsamlingen eller på et varslet medlemsmøde oprettes et ungdomsudvalg og et trosudvalg og der vælges
mindst 5 medlemmer til hvert udvalg.
d) Ved vedtægtsændringer kræves der over 60 % fremmøde til generalforsamlingen. Hvis der ikke møder 60 %
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor der kun kræves over 50 % fremmøde for evt. vedtagelse af ændringen.
e) Forslag, der ønskes vedtaget på den ordinære generalforsamlingen, fremsendes skriftlig til bestyrelsen senest 7 dage
før generalforsamlingen. Det tilstræbes, at indkomne forslag til generalforsamlingen, bestyrelsens beretning, regnskab
mv. fremlæges i foreningen eller sendes med post til alle medlemmer et par dage før generalforsamlingen.
f) Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag, herunder aktivitetsplan og budget
5. Valg af medformænd (én kvindelig og én mandlig formand) - vælges for 1 år
6. Valg af bestyrelse (5 medlemmer og 2 suppleanter) - vælges for 1 år
7. Valg af udvalgsmedlemmer - vælges for 1 år

8. Fastsættelse af medlemskontingenter
9. Valg af revisor + 1 suppleant
10. Eventuelt
g) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages skriftlig varsel af bestyrelsen, eller ved 1/3 af
medlemmernes skriftlige anmodning herom med angivelse af det forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen:
a) Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter og vælges for 1 år og bestyrer foreningen mellem to
generalforsamlinger. Der vælges én mandlige og eén kvindelig formand først, direkte på generalforsamlingen ellers
konstituerer bestyrelsen sig selv, med sekretær og kasserer mv. Desuden fører bestyrelsen mødeprotokol, regnskab og
medlemsliste.
b) Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 8 gange årligt. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige
arbejdsgrupper efter behov og kan videregive eller uddelegere opgaver til andre medlemmer. Suppleanten tiltræder i
bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem uden afbud ikke møder op til 3 efter hinanden indkaldte bestyrelsesmøder.

§ 6. Foreningens indtægter, udgifter, tegningsregler og hæftelse:
a) Foreningens indtægter, består af medlemskontingenter, støtte, tilskud fra offentlige myndigheder og frivillige bidrag
fra private samt indtægter fra foreningens aktiviteter. Foreningen må ikke drive konkurrencegivende (kommerciel)
økonomisk virksomhed eller virksomhed, der er i modstrid med foreningens formål. Medlemmer kan ikke få andel i
foreningens indtægter. Foreningen må kun give økonomisk støtte til almennyttige formål.
b) Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af enten ét af formændene eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner
udover den daglige drift (over 20.000 kr.) kræves underskrift af både formændene og kasserer. Ved dispositioner over
100.000 kr. f.eks. ved optagelse af lån, køb salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
c) Foreningen hæfter kun med sin til enhver tid værende formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke
personligt for foreningens gæld. Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for
medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes personlige ansvarsforsikring, der hæfter
for/dækker eventuelle skader mm.
d) Regnskabsåret følger kalenderåret og foreningens årsregnskab skal indeholde alle indtægter og udgifter samt
status/formue. Regnskabet skal være revideret af foreningens revisor inden det fremlægges for ordinære
generalforsamling til endelige godkendelse. Såfremt det kræves af offentlige myndigheder skal regnskabet også være
revideret af en autoriseret revisor.

§ 7. Foreningens opløsning:
a) Foreningen kan opløses eller sammensluttes ved vedtagelse på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der er

indkaldt med mindst 21 dages skriftlig varsel og hvor over 50 % af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.
b) Ved foreningens opløsning overdrages foreningens midler, til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens
område.
***
Foreningen stiftet på en generalforsamling, den 22-1-2000.
Disse vedtægter (§5a antallet af bestyrelses medlemmer) er ændret på foreningens generalforsamling den 11-1-2014
og igen senest ændret ved den ekstraordinære generalforsamling den 12-4-2014.

