VEDTÆGT FOR FORENINGEN
§.1. Foreningens navn og hjemmested:
1. Denne forening er blevet stiftet i 1990.
2. Foreningens navn: Dansk Tyrkisk Kulturforening / Yunus Emre Moske
3. Hjemmestedet for foreningen: Høje- Taastrup Kommune
4. Forening er medlem af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse.
§.2. Formål
1. At varetage på medlemmernes religiøse, undervisningsmæssige, sproglige, sociale og kulturelle
interesser.
2. Arrangere og iværksætte interessegrupper for medlemmerne.
3. Arrangere kulturelle aktiviteter.
4. Forbedre integration af forskellige kultur baggrund.
5. Arrangere forskellige idrætsaktiviteter.
6. Foreningen tilstræber og samarbejder med andre foreninger og det offentlige i Danmark.
7. Foreningen afholder sig fra aktiv parti og politik.
8. Foreningen er åben for alle.
§.3. Almennyttighed
1. Foreningens indtægter, resultater af bidrag, gave og anden understøttelser samt legater må kun
anvendes til foreningens missige formål.
2. Ingen personer må drage fordel af udstedelser, som er foreningen fremmed.
3. Udtræder et medlem af foreningen har vedkommende intet krav på allerede betalte bidrag, kapital
andele eller materielle værdier.
§.4. Medlemskab
1. Foreningen skelner mellem aktive og passive medlemmer.
2. De aktive medlemmer har stemmeret som er fyldt 18 år.
3. Til foreningens organer kan aktive medlemmer vælges, som er fyldt 18 år.
4. Medlemskabet kan starte fra 0 – 65 alder eller deroppe.
5. Medlemmer, som modarbejder foreningens interesser eller foreningens formål, kan udelukkes. Med
hensigt skriftligt eller mundtligt forsvar overfor bestyrelsen.
6. Medlemmer, som trods to advarsler af manglende kontingent betaling kan også udelukkes.
7. Et medlem der er blive udelukket kan forelægge sagen først kommende generalforsamling.
§.5. Bidrag og kontingenter
1. De aktive medlemmer er forpligtede til regelmæssige kontingent betaling. Kontingentet fastlægges af
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen kan hæve kontingentet til dækning af særlige omkostninger.
3. For kontingenter og bidrag modtager alle en kvittering.
4. Kontingenterne, gaver og bidrag kan indbetales til en bestyrelsesmedlem eller til kasserer eller
foreningens bankkonto.
5. Modtagne bidrag og gaver efter ligningslovens § 8 A anvendes til almenvelgørende/ almennyttige formål
i overensstemmelse med foreningens formål.

§.6. Foreningens organer
1. Foreningens organer er:
Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Tilsynsråd
§.7. Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste rådgivende og beslutningstagende organ.
2. Generalforsamlingen holder ordinær- eller ekstraordinærmøder.
3. Generalforsamlingen holdes hvert andet år. Bestyrelsen bekendtgør generalforsamlingens dato og
dagsorden og informerer medlemmerne. Indkaldelse sker skriftligt pr. brev og ved opslag via formanden 2
uger før.
4. Generalforsamlingen afholdes ved bestyrelsens beslutning med følgende krav: Mindst en fjerde del af
medlemmerne bør kræve ekstraordinær generalforsamling ved skriftligt henvendelse til bestyrelsen.
§.8. Generalforsamlingsmøde og dets procedure
1. Der vælges en dirigent og referent til at lede mødet.
2. Dirigenten træffer alle nødvendige juridiske foranstaltninger for, at generalforsamlingen foregår i fred og
ro, i en ordentlig og retfærdig atmosfære.
3. Generalforsamlingen kan afholdes, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. hvis der
kommer færre medlemmer end halvdelen af medlemmerne i den første indkaldelse, afholdes møde mindst
15 dage senere med en samme dagsorden på en passende dato uanset medlemsflertallets deltagelse.
4. Generalforsamlings forhandlinger og beslutninger fastslås af dirigenten og referenten i en protokol.
Beslutninger i generalforsamlingen træffes ved simpel flertal (undtagen ved vedtægtsændringer og
opløsning af foreningen) med flere end halvdelen af deltagerne til generalforsamlingen.
5. Der er adgang for gæster til generalforsamlingen.
§.9. Generalforsamlingens pligter og rettigheder
Generalforsamlingen har følgende pligter og rettigheder:
1. At forhandle bestyrelsens beretning og regnskab.
2. At forhandle tilsynsrådsrapport.
3. At frikende bestyrelsen.
4. At vælge 7 ordinær medlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen.
5. At vælge 3 medlemmer til tilsynsrådet (Tilsynsrådsmedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen på samme
tid)
6. At afgøre forslaget til vedtægtsændring (Vedtægtsændring afgøres af to tredje dele af de fremmødte
medlemmer efter samråd med bestyrelsen.)
7. At undersøge og afgøre udmeldte medlemmers klager.
8. At træffe beslutninger om andre fremsatte forslag.
9. Drøftelse og beslutning omkring budget/kontingent.
10. At træffe beslutning om opløsning af foreningen. (Generalforsamlingen kan dog tage beslutningen om
opløsning af foreningen med tre fjerde dele af de fremmødte medlemmers stemmer.)

§.10. Bestyrelsesvalg
1. Bestyrelsen som vælges hvert andet år består af 7 ordinærmedlemmer vælges af generalforsamlingen i
en hemmelig afstemning med flertal.
2. De 7 valgte medlemmer afholder møde senest en uge efter generalforsamlingen og konstituerer sig selv
med formand, næstformand, revisor, sekretær og andre bestyrelsesmedlemmer i åben afstemning. Valget
kan også ske ved hemmelig afstemning efter behov. Kommunen og andre vedkommende myndigheder
informeres om valgresultatet.
3. Bestyrelsesmedlemskab ophøres ved død, fratrædelse og andre tilfælde ifølge vedtægtens reglement. I
dette tilfælde indmeldes nye medlemmer til bestyrelsen fra suppleanterne. Til denne procedure udnyttes
afstemning med flertal. Den nye bestyrelse meddeles til myndighederne.
4. Nærpårørendemedlemmer kan ikke blive medlem af både tilsynsrådet og bestyrelsen på samme tid. Den
gamle bestyrelse virker indtil den nye bestyrelse overtager opgaven. De gamle bestyrelsesmedlemmer kan
blive kandidater og blive valgt igen.
§.11. Bestyrelsens pligter og rettigheder
1. Forening: Foreningsformand repræsenteres i tilfældig af hans fravær af næsteformand og et
bestyrelsesmedlem. Tilsagn og vedtagelser der mangler bestyrelsens underskrifter er ikke bindende for
foreningen med mindre beslutningerne er underskrevet af to bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsens pligter og rettigheder er følgende:
a) Bestyrelsen styrer og træffer beslutninger i overensstemmelse med nærværende reglement i vedtægten.
Juridiske, økonomiske, administrerende aktiviteter som er til gavn for foreningen afgøres af bestyrelsen.
For at udføre en aktivitet i henhold til vedtægten kan man efter behov nedsætte forskellige udvalg og
arbejdsgrupper. Desuden holder bestyrelsen øje med følgende;
a) At foreningslokaler, kantine og andre afdelinger skal være orden og klar til brug, når som helst.
b) At bestyrelsen kan udnævne personer blandt bestyrelsesmedlemmerne til at få styr på sportslige og
kulturelle aktiviteter.
c) Bestyrelsen afholder ordinærmøde mindst en gang om måneden og diskuterer og afgør punkter i dagens
dagsorden.
d) Bestyrelsen kan indkaldes til møde af enten formand eller af to bestyrelsesmedlemmer.
e) Næstformanden styrer møder i tilfælde af formandens fravær.
f) Bestyrelsen kan kun afholde møde og træffe beslutning med mindst fire bestyrelsesmedlemmer.
Forslagene vedtages med flertallet. I tilfælde af lige afstemning har formanden ret til to stemmer.
g) Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Hvis man forlader bestyrelsen, har man pligt til at aflevere
alle oplysninger, bilag og andre materialer til sin stedfortræder eller til bestyrelsen.
h) Hvis formanden træder tilbage overtager næstformanden til næste generalforsamling. Fratræder mere
end tre bestyrelsesmedlem skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger.
i) Formanden og næstformand repræsenterer foreningen indad og udadtil.
j) Formanden har alene dispositionsret til bankforbindelser.
k) Der skal altid afholdes et referat af møderne.

§.12. Tilsynsråd
Tilsynsrådet består af 3 medlemmer som er blevet valgt af generalforsamlingen.
Tilsynsrådets pligter:
1. Tilsynsrådet fører tilsyn med foreningen hver tredje måned og når den finder behov herfor.
2. Tilsynsrådet meddeler et varsel til sit tilsyn til bestyrelsesformanden skriftligt. Bestyrelsen svarer tilbage
til tilsynsrådet inden 15 dage om mødetiden. Der kan også i samråd findes en dato til mødet.
3. Et tilsyn gennemføres kun indenfor foreningen. Tilsynsrapporter kan ikke videregives til andre og kan
ikke offentliggøres.
4. Tilsynsrådets udtalelse og rapporter gemmes til bestyrelsens kendskab i en særlig låst kasse.
5. Tilsynsrådet undersøger foreningsindkomster, udgifter, bankpapirer, bogholderi andre registrer, samt
hvorvidt udgifternes passer til bestyrelsens beslutninger. Hvis tilsynsrådet opdager manglende bilag eller
procedure, meddeler det dette skriftligt til bestyrelsen og anbefaler rettelse herom.
6. Tilsynsrådet kan ikke rive dokumenter eller sider af de undersøgte hæfter, kvitteringer og andre bilag i
stykker. Der kan heller ikke tages kopier af bilag og dokumenter ud af huset. Undersøgelsen skal med
mindst et bestyrelsesmedlem gennemføres i foreningens eget lokale. Alle bilag og mapper skal indleveres
samme dag til bestyrelsen. Hvis arbejdet ikke kan afsluttes på en dag, følges samme procedure næste og
efterfølgende dage.
Tilsynsrådet afleverer sin afslutningsindberetning om tilsynet til generalforsamlingen.
§.13. Opløsning af foreningen
1. Generalforsamlingen kan beslutte at opløse foreningen, når foreningen ikke kan realisere sine formål
anført i formålsparagraffen i vedtægten.
2. Der kræves mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmers flertal i generalforsamlingen for at træffe en
beslutning om opløsning ved et møde. Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke dukker op ved
dette generalforsamlingsmøde, træffes beslutningen af skæreflertallet i det andet møde. Hvis der ikke nås
skæreflertal i det andet møde, søges flertalskrav ikke i det tredje møde, men der kan tages beslutning af de
¾ tilstedeværende medlemmer.
3. Foreningens sidste bestyrelsesmedlemmer overtager opløsningsopgaver, når der træffes beslutning
herom. Bestyrelsen har opgave til at løse andre praktiske problemer under opløsningsproceduren.
Bestyrelsen repræsenterer stadigvæk forening ude.
4. I tilfælde af opløsningen likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening
mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et
almengørende eller på anden måde almennyttigt formål, jf, bekendtgørelsens § 5, 2.pkt
Seneste generalforsamling den 11.02.2018
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