25. september 2012

Vedtægter
for
Siri Guru Singh Sabha Copenhagen Denmark

§ 1. Navn
Institutionens navn er Siri Guru Singh Sabha Copenhagen.
§ 2. Adresse
Institutionens adresse er Kirkebjerg Allé 35A, 2720 Vanløse, Danmark.
§ 3. Formål
Siri Guru Singh Sabha er en religiøs, socialt og ikke profitgivende institution, som
samarbejder med alle, uden hensyntagen til race, hudfarve, religion, kaste, nationalitet og køn. Institutionen blev stiftet med det formål for øje, at varetage og viderebringe Sikhismens budskab og for at meditere i Gudsnavn. For at opfylde de
nævnte mål, vil institutionen gøre følgende:
a) Sørge for at holde religiøse, kulturelle og sociale opgaver.
b) Arrangere gudstjenester ved Sikhiske helligdage, sørge for pilgrimsrejser, hvorved de religiøse og social ønsker bliver opfyldt.
c) Sørge for undervisning i Gurmukhi, især for at hjælpe små børn til at lære Sikh
filosofien, således at de ikke glemmer deres rødder og deres baggrund.
d) Åbne et bibliotek med bøger af religiøs og samfundsmæssig karakter.
e) Fremme samarbejde og fredelig sameksistens mellem sikherne og andre befolkningsgrupper.
f) Samle ind, både til fordel for sikhismens fremskridt og til trængende mennesker
overalt i verden.
g) Fremstille oplysningsmateriale vedrørende sikhisme.
h) Yde social og økonomisk hjælp til folk i nød og holde kontakt med de relevante
myndigheder.
i) Afholde religiøse ritualer, såsom bryllupper og dåb.
j) Udbrede Sikhiske filosofi.
k) Følge og støtte Sikhiske retningslinjer fra 1945.
l) Meditation.

§ 4. Medlemmer
For at være medlem, skal vedkommende læse vedtægtsbetingelserne, udfylde
blanketten med underskrift og afleverer til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis det er
muligt, vil ansøgeren få en kopi af underskrevet aftale.
Betingelserne for at være medlem er:
a) Sikher som anerkender de ti Guruer og Siri Guru Granth Sahib, som sin Guru,
og at de har efternavnet Singh (hvis det er en mand) og Kaur (hvis det er en
kvinde), kan blive medlem af institutionen. Yderligere må vedkommende ikke tro
på menneskelig Guruer.
b) Vedkommende der er imod de Sikhiske værdier/lov/retningslinjer, kan bestyrelse nedlægge medlemskabet for vedkommende.
c) Vedkommende som er medlem af en anden sikhiske forening, kan ikke være
medlem af Sri Guru Singh Sabha (Advokaters forlig mapper 2011).
d) Sikher over 18 år, der har fast bopæl i Danmark, kan søge om medlemskab.
e) Børn og unge under 18 år, hvis forældre er medlemmer, er automatisk medlem
af institutionen, dog uden stemmeret.
f) Bestyrelsen har ret til at nægte folk medlemskab.
g) Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. Betaling sker på den af bestyrelsen fastsatte måde (kontant eller PBS).
h) Hvis et medlem modarbejder Siri Guru Singh Sabha eller institutionen, kan bestyrelsen fratage medlemmet hans/hendes medlemskab i 5 år. Inden fratagelsen
af den pågældende persons medlemskab, skal der sendes en skriftlig advarsel.
Hvis vedkommende ikke retter sig efter advarslen, inden en af bestyrelsens fastsat
frist, kan bestyrelsen fratage medlemskabet. Fratagelsen kan gøres tidsbegrænset. Medlemmet kan anmode bestyrelsen om at forelægge fratagelsen af medlemskabet for generalforsamlingen til endelig stillingtagen.
i) Der er åben mulighed for at ansøge om medlemskab.
j) Hvis vedkommende ikke betaler medlemskontingent i mere end 3 måneder, vil
medlemskabet blive opsagt.

§ 5 Institutionens ledelse
Der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer til at varetage Gurdwara’s opgaver. De 5
bestyrelsesmedlemmer skal være døbte, og de skal arbejde frivillige.
Ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer, vil de blive valgt via udvælgelses metode
og ikke via afstemning.
Ved særlige tilfælde, kan der vælges nye bestyrelsesmedlemmer via afstemningsmetode.
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, foregår første uge i april, hver andet år. Efter
Vaisakhi festivalen, overtager de nye bestyrelsesmedlemmer Gurdwara’s opgaver.
Bestyrelsesmedlemmernes varighed er i 2 år.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af institutionen. Arbejdet består bl.a. af
følgende:
a) Driften af Siri Guru Singh Sabha Copenhagen.
b) Udbredelse af Sikh Guruernes budskab.
c) Indkaldelse og afviklingen af møder, kulturelle aktiviteter og gudstjenester.
d) Fejring af de Sikhiske helligdage og gudstjenester i almindelighed.
e) Langar (fællesspisning).
f) Bryllupper, dåb og lignende
g) GURMUKHI undervisning til børn.
h) Indsamlinger
i) Institutionens budgetter og regnskab – kontrol med regnskab og penge.
j) Styring af biblioteket – holde styr på bøgerne.
k) Kommunikation og information – al information skal viderebringes til menigheden.
l) Vedligeholdelse af institutionens hjemmeside.
m) Drift, reparation og vedligeholdelse af institutionens tempelbygning.
n) Ved nødsituation kan bestyrelsesmedlemmer bruge 10.000 kr. til reparation,
vedligeholdelse af bygningen.
§ 6 Institutionens organer
Institutionens organer er:
1. Generalforsamlingen
2. Bestyrelsen
3. 3 mands udvalget
4. Præst

§ 7 3 Mands udvalget
Til udnævnelsen af bestyrelsen vil et 3 mands udvalg blive nedsat. Udnævnelsen
vil skulle ske senest i marts måned 1 uge i søndag. De, som ønsker at sidde i 3
mands udvalget, skal kontakte bestyrelsen. Hvis der ikke er nogen som melder sig
til 3 mands udvalget, kan bestyrelsen enstemmigt udpege en person blandt medlemmerne.
Hvis der er flere end 3 personer som ønsker at sidde i 3 mands udvalget, udpeger
bestyrelsen enten ved enstemmig udpegning eller ved lodtrækning udvalgets 3
personer. Medlemmer af 3 mands udvalget skal have den traditionelle ydre Sikh
karakter, dvs. skæg og turban. De som ønsker at sidde i bestyrelsen, skal give
deres navne til 3 mands udvalget. 3 mands udvalget opløses efter udpegning af
bestyrelsen.
3 mands udvalget kan ikke deltage i bestyrelsesvalget, og de skal være neutrale.

§ 8 Valg af Bestyrelsen
a) Den nuværende bestyrelse vil indkalde medlemmerne, til generalforsamling
hver andet år, uge 2 i marts måned.
b) De medlemmer, som ønsker at sidde i bestyrelsen, skal give deres navn til
3 mands udvalget. 3 mands udvalget vil så overveje modetagne navne.
Kommer der klager over en som ønsker at sidde i Bestyrelsen, vil disse blive
diskuteret og hvis 3 mands udvalget mener at der er hold i klagerne, vil den
pågældende ikke komme i betragtning til bestyrelsen.
3 mands udvalget vil efter en bøn finde bestyrelse ved lodtrækning blandt alle de
navne som 3 mands udvalget finder egnet til at sidde i bestyrelsen eller ved at 3
mands udvalget enstemmigt udpeger bestyrelsen på 5 personer. Bestyrelsen vil så
arbejde i de næste to år. De 5 nye udvalgte bestyrelsesmedlemmer skal inden for
en uge, hente deres straffeattest hos politiet.
Hvis det ikke er muligt at udføre valget som overfor nævnte metode, vil de 2/3
tilstedeværende medlemmer beslutte det, ved at stemme.
c) Det nye bestyrelsen vil blive offentliggjort på Vasakhi dagen (13.april) og
tiltræder den første mandag efter Vasakhi.
d) I tilfælde af at et medlem af bestyrelsen har varigt forfald f.eks. på grund af
rejser til udlandet for en længere periode, bliver langtidssyg eller ønsker at
træde tilbage, kan bestyrelsen enstemmigt udpege et nyt kompetent medlem. Hvis der er uenighed i bestyrelsen, kan medlemmet blive udpeget under den ugentlige gudstjeneste efter bøn ved lodtrækning.

e) Hvis et medlem af bestyrelsen, uden nogen gyldig grund udebliver fra tre
møder i træk, kan den pågældende ekskluderes af bestyrelsen ved enstemmighed.
f) Hvis et medlem forårsager konflikter i institutionen, kan bestyrelsen nedlægge vedkommendes medlemskab. Medlemmet vil få en skriftlig advarsel,
hvori han/hun skal komme med en forklaring for konflikten. Hvis medlemmet ikke kommer med tilbagemelding på advarslen, vil deres medlemskab
blive nedlagt.
Bestyrelsen er ansvarlig for driften af Siri Guru Singh Sabha Copenhagen, herunder budgetter og regnskab, medlemsfortegnelsen, indkaldelse og afvikling af møder og kulturelle aktiviteter, indsamlinger, kommunikation og information af institutionens medlemmer eventuelt i forbindelse med de ugentlige gudstjenester, vedligeholdelse af institutionens hjemmeside, drift, reparation og vedligeholdelse af
institutionens Gurdwara’s bygning og alle øvrige emner.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres over for
medlemmerne.
Bestyrelsen lægger inden hvert regnskabsår foreningens budget med angivelse af
forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal godkendes af bestyrelse.
§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen er ansvarlig for udbredelse af Sikh Guruernes budskab, indkaldelse og
afviklingen af gudstjenester, fejring af de Sikhiske helligdage og gudstjenester,
Langar (fællesspisning), bryllupper, dåb, bisættelser, GURMUKHI undervisning til
børn og styring af biblioteket – holde styr på bøgerne samt at vælge og ansætte
præsten.
a) Bestyrelsen har den højeste kompetence i alle spørgsmål, indenfor sine ansvarsområder.
b) Bestyrelsen træffer afgørelse om bevilling af penge fra foreningskontoen.
Medlemmerne i bestyrelsen har samme status. Arbejdsperioden er to år.
Medlemmerne af bestyrelsen skal tilhøre Sikh menigheden. Medlemmer af andre
religioner kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Udnævnelsesbetingelser:
a) For at komme i betragtning til bestyrelsen skal man have været medlem for
mindst to år og have deltaget i institutionens frivillige arbejde.
b) Bestyrelsesmedlemmer bør være en indviet Sikh.
c) Man skal kunne læse og skrive Panjabi.
d) Man skal være NITNAMI.
e) Seneste medlemmer af bestyrelsen, kan ikke genudpeges ved ny valg af
bestyrelse, medmindre det er svært at finde nye medlemmer til bestyrelsen,
kan de tidligere medlemmer gengive deres navne for den nye bestyrelse.
f) For at blive medlem af bestyrelsen, skal vedkommende have bosat sig lovligt i Danmark i mindst 5 år eller have permanent opholds og arbejdstilladelse.
g) Hvis et bestyrelsesmedlem ikke følger de Sikhiske retningslinjer, drikker alkohol, eller gør brug af stoffer, kan de resterende bestyrelsesmedlemmer
træffe en beslutning om at afvise medlemmet i 4 år.
h) For at blive bestyrelsesmedlem, skal medlemmet være minimum 20 år.
Ethvert arbejde i bestyrelsen vil blive udført efter Shiromani Gurdwara Parbandhak
Committee retningslinjer.
§ 10 Bestyrelsesopgaver og struktur
Alle bestyrelsesmedlemmerne skal samarbejde med at styre Gurdwara institutionen.
a)
b)
c)
d)

Arbejdsopgaver vedrørende styring af scenen – Styring af Menighed.
Kasserer – Styr på økonomien.
Bibliotekar – Ansvar for bibliotek.
Køkkensansvarlig – Indkøb af mad, kontrol af madvarer, forberedning af
mad m.v.
e) Information – Indkaldelse af medlemsmøder, informerer medlemmer om diverse begivenheder og programmer for institutionen.
f) Vedligeholdelse af bygningen.
g) Indkaldelse af generalforsamling for medlemmer.
§ 11 Generalforsamlingen
Der bliver afholdt generelforsamling to gange om året for medlemmerne, i marts
og i oktober måned. Medlemmerne kan komme med deres forslag til dagsordenen,
som skal sendes til bestyrelsen senest en måned før selve generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil blive indkaldt, med en måneds varsel.

§ 12 Valg
Hvis der ikke er enighed i valg af bestyrelse, vil der i særlige tilfælde blive valg
med afstemning. Denne proces vil blive arrangeret af 3 mands udvalget, i henhold
til vedtægterne, indenfor en måned.
Regler for valg:
a) Ved afstemning er det kun medlemmerne, der har ret til at give en stemme.
b) Hvert medlem skal fremvise et Id med billede.
c) På valgseddelen står der kandidaternes navne. Medlemmerne må kun krydse 5 navne. Hvis der er flere end 5 kryds på valgseddelen, vil den blive annulleret.
d) Som ægtepar skal manden og konen stemme hver for sig, og kan ikke give
fuldmagt til den ene.
e) Alle stemmesedlerne vil blive gemt og opbevaret indtil næste valg.
f) Når stemmesedlerne bliver talt sammen, må kandidaten og hans repræsentant gerne være til stede.
g) De 5 kandidater som har flest stemmer, vil blive valgt.
h) Hvis der samme antal stemmer på to kandidater, vil beslutningen blive tage
på baggrund af lodtrækning.
§ 13 Foreningskontoen
Til opfyldelse af institutionens formål opretter institutionen en konto i institutionens bank kaldt foreningskontoen. Foreningskontoen administreres af bestyrelsen
På foreningskontoen indsættes:
1)
2)
3)
4)

Alle indsamlede midler
Alle donationer
Al anden form for støtte
Medlemskontingent.

Hvis institutionen modtager økonomiske midler kontant eller på andre konti, er
såvel bestyrelsen, som pligtige til at overføre disse midler til foreningskontoen
øjeblikkeligt.
Bestyrelsen er eneberettiget til at råde over foreningskontoen. Bestyrelsen kan
kun disponere over foreningskontoen for betaling af forenings udgifter i henhold til
foreningens budget og i andre tilfælde.
Bestyrelsen har eneret til at ansøge om udbetaling/anvendelse af midler fra foreningskontoen. Enhver anvendelse af midler ud over det i budgettet fastlagte skal
godkendes af Sangat ved søndags diwan
Bestyrelsen har forpligtet til at udbetale midler i overensstemmelse med det af
bestyrelsen fastlagte godkendte budget.
Bestyrelsen skal have en registreret revisor, som udfører regnskabet.

Bestyrelsen kan ikke sælge hele eller dele af foreningsbygning, uden medlemmernes enighed.
§ 14 Information omkring begivenheder
Bestyrelsen skal klargøre en liste over hele årets begivenheder, og sende den til
medlemmerne. Ved særlige tilfælde skal bestyrelse sende ekstra info til medlemmerne.
§ 15 Præst
For at foretage gudstjenester, og andre sociale begivenheder som bryllupper, dåb
og lignende, ansætter bestyrelsen en kvalificeret præst. Bestyrelsen skal sørge for
præstens kost og logi og skal betale ham den løn bestyrelsen måtte aftale med
ham i overensstemmelse med foreningens budget.
Præstens kvalifikationer:
a) Skal kunne synge og undervise børn i sikh religion og musik.
b) Skal kunne undervise i Panjabi.
c) Skal evt. kunne engelsk.
Præstens pligter:
a) Skal sørge for vedligeholdelse af vores hellige bog.
b) Skal lave og give Karah Parshad (hellige spise).
c) Varetage religiøse begivenheder udenfor Gurdwara.
d) Undervisning af børn i Panjabi, sikh religion og musik.
e) Tag sig af besøgene til Gurdwara i hverdagene.
f) Må ikke arbejde andre steder.
§16 Ekstraordinær Generalforsamling
Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt eller 66 % af institutionens medlemmer
ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende
mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den
ekstraordinære indkaldelse.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære
generalforsamling, jfr. § 11.
§ 17 Hæftelse
Institutionens medlemmer hæfter ikke for institutionens forpligtigelser.

§ 18 Regnskab og Formue
Institutionens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af
generalforsamlingen.
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og at betale institutionens
udgifter i henhold til Institutionens budget. Indtægter og udgifter føres i en
kassebog.
Før den ordinære generalforsamling skal en statsautoriseret eller registreret
revisor have revideret regnskabet. Revision finder sted en gang årligt efter
regnskabsårets afslutning.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af institutionens revisor.
§ 19 Vedtægtsændring og opløsning
Disse vedtægter kan ikke ændres de næste 10 (ti) år.
Ændringer i disse vedtægter og opløsning af institutionen skal vedtages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling hvor mindst 2/3 af institutionens medlemmer deltager i afstemningen og mindst 2/3 af de deltagende medlemmer
stemmer for. Såfremt ændringen ikke vedtages i henhold til denne regel, men 2/3
af de afgivne stemmer er for ændringen, vil forslaget kunne vedtages, hvis 2/3 af
de afgivne stemmer på en ny generalforsamling stemmer for forslaget.
Hvis Siri Guru Singh Sabha skal opløses skal dens ejendom og formue bruges til
følgende formål:
a) Udgive materialet til udbredelse af Sikh religionen.
b) Midlerne skal gives til humanitære formål.
c) Hjælpen vil blive givet gennem Rød Kors eller andre lignende humanitære organisationer.
§ 20 Konflikter
Hvis der skulle opstå en konflikt, nedsættes et 5 personers udvalg til at undersøge
og afgøre sagen upartisk. Udvalget nedsættes af bestyrelsen. 5 personers udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dens afgørelse kan påklages til generalforsamlingen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke prøves ved
domstolene.
Hvis bestyrelsen har konflikt intern, kan de indkalde medlemshastemøde. Hvori
der bliver valgt et 3 mands udvalg, som kan vælge ny bestyrelse.

Således vedtaget under foreningens ekstraordinære generalforsamling den 25.
september 2012.

