VEDTÆGTER - KØBENHAVNS MOSKE
§1 Instituttets grundlag
Stk. 1
Instituttets navn er Københavns Moske med binavnet Imam Malik Instituttet.

Stk. 2
Instituttet er et islamisk og sunni muslimsk trossamfund.

Stk. 3
Instituttets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Stk. 4
Instituttet er en selvstændig og uafhængig institution.

§2 Instituttets formål og aktiviteter
Stk. 1
Instituttets formål er
●
●
●
●
●

At dyrke gud.
At være et sted for foredrag, kursus og undervisning for både mænd, kvinder, unge og børn.
At styrke integrationsarbejdet i Danmark ved hjælp af viden og sparring mellem muslimer og ikke
muslimer.
At fejre islamiske mærkedage i Danmark.
At drive Københavns Moske beliggende Gammel Køge Landevej 113, 2500 Valby.

Stk. 2
Instituttets aktiviteter arrangeres af medlemmerne. Adgangen til at deltage i arrangementer er lige for alle
muslimer.

§3 Medlemskab
Stk. 1
●
●

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen som godkender nye medlemmer. Kun
muslimer har mulighed for at søge om medlemskab.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse sker der ingen
modregning af den betalte kontingent.
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Stk. 2
Medlemmerne betaler til foreningen et for et kalenderår ad gangen af generalforsamlingen vedtaget
kontingent.

Stk. 3
Kontingentet skal betales forud.

§4 Midler og hæftelse
Stk. 1
Instituttets midler anskaffes ved indskud fra medlemmer, fonde, foreninger og øvrige indtægter.

Stk. 2
For instituttets forpligtelser hæfter alene instituttets formue. Medlemmerne hæfter alene med deres
indskud.

Stk. 3
Bestyrelsen må kun gældsætte foreningen efter godkendelse fra en generalforsamling. Ligeledes må
bestyrelsen kun udlåne foreningens midler efter en godkendelse fra en generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er Instituttets højeste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de mødendes antal.

Stk. 3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste søndag i april.

Stk. 4
Generalforsamlingen skal indkaldes elektronisk med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en
dagsorden udarbejdet af bestyrelsen til de enkelte medlemmer.

Stk. 5
Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Punkter, der ønskes optaget som særskilte
punkter, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen + suppleant(er): 7 medlemmer + 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 7
Valgperioden er 2 år.
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 2 suppleanter (i alt 5 personer).
I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (i alt 6 personer)

Stk. 8
Resultatet af valgene bekendtgøres sammen med referatet af generalforsamlingen senest to måneder efter
generalforsamlingens afholdelse til alle medlemmer.

§6 Regler for afstemning på generalforsamlingen
Stk. 1
Bestyrelsen udpeger en formand og to menige medlemmer til en valgkomite, der er ansvarlig for
optællingen af stemmer. Valgkomiteen vælges blandt medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen, og
som ikke ved generalforsamlingen bliver kandidat til en post.

Stk. 2
Valg foretages mellem deltagende medlemmer.

Stk. 3
Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, skal der straks
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg til alle bestyrelsesposter på dagsordenen. Indtil den
ekstraordinære generalforsamling er afholdt, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse.

Stk. 4
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 5
Et medlem skal have været medlem i 15 på hinanden følgende måneder forinden et valg for at opnå
stemmeret.
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§7 Instituttets ledelse
Stk. 1
Foreningen tegnes af en af følgende:
●

Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem

●

Næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

I bank relaterede gøremål endvidere:
●

Kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem

Kassereren må få udstedt et personligt dankort eller et tilsvarende betalingsmiddel til brug for foreningens
indkøb.

Stk. 2
Afgørelser i bestyrelsen træffes med simpelt flertal medmindre afgørelsen vedrører instituttets opløsning
(§11) og vedtægtsændringer (§12).

Stk. 3
Træder et medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, overtager 1. suppleanten automatisk
denne plads. Er der valgt en 2. suppleant bliver denne automatisk 1. suppleant. Den nye bestyrelse
konstituerer sig herefter på ny.

Stk. 4
Træder formanden af i utide, overtager næstformanden automatisk dennes plads.

Stk. 5
Træder næstformanden af i utide, eller hvis næstformanden indtræder på formandens plads overtager et af
de to menige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanten dennes plads.

Stk. 6
Træder kassereren af i utide, overtager et af de to menige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanten dennes
plads.

Stk. 7
Intet medlem af bestyrelsen må besætte to tillidshverv i bestyrelsen samtidig.

Stk. 8
Valgperioden for den, der besætter en tom plads i bestyrelsen, løber indtil udløbet af det udgåede
bestyrelsesmedlems valgperiode.
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Stk. 9
Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets ledelse og udvikling.

Stk. 10
Bestyrelsen kan meddele prokura samt ansætte og afskedige den administrative ledelse.

Stk. 11
Der udbetales ikke honorar for tillidsposter inden for Institutionen. Der refunderes kun udgifter, der direkte
kan relateres til Institutionen.

Stk. 12
Bestyrelsesmedlemmer skal være af marokkansk oprindelse.

Stk. 13
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
●

Formand

●

Næstformand

●

Kasserer

●

4 menige medlemmer

Bestyrelsen skal konstituere sig selv inden for 7 dage fra et valg.

Stk. 14
Formanden, næstformanden samt kassereren må ikke bestride andre ledende poster i andre frivillige
foreninger, klubber og lignende. En ledende post er at betegne som formand, næstformand, kassereren
eller tilsvarende.

Stk. 15
Imamer i Imam Malik Instituttet og dens talere ved fredagsbøn er ikke opstillingsberettigede til bestyrelsen.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på begæring af enten:
●
●
●

formanden
4 bestyrelsesmedlemmer eller
50 % af medlemmerne
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Stk. 2
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og det/de dagsordenspunkt(er), der skal afgøres på
den ekstraordinære generalforsamling.

§9 Eksklusion og andre sanktioner
Stk. 1
Beslutning om eksklusion kan kun foretages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med dette
som selvstændigt punkt på dagsordenen. Forslaget kan kun komme på dagsordenen hvis
●
●
●

en enig bestyrelse finder at et medlem ikke overholder instituttets vedtægter eller er til
skade for instituttet og
den almindelige frist for udsendelse af dagsorden til generalforsamlingen overholdes.

Stk. 2
Stemmer mindst 75 % af de fremmødte for forslaget om eksklusion, er vedkommende ekskluderet med
øjeblikkelig virkning.

Stk. 3
Beslutning om sanktion kan foretages af et flertal i bestyrelsen eller af generalforsamlingen.

Stk. 4
Sanktioner vedtaget af bestyrelsen træder i kraft straks. Er sanktionen besluttet af bestyrelsen, har det
sanktionerede medlem ret til at få sin sag taget op på generalforsamlingen.
Hvis generalforsamlingen giver den sanktionerede medhold ophæves sanktionen med øjeblikkelig virkning.

Stk. 5
Forslag til generalforsamlingen om sanktion kan kun komme på dagsordenen, hvis forslagsstilleren er et
medlem af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer. Vedtages forslaget træder det i kraft straks.

Stk. 6
En sanktion kan være fratagelse af bestyrelses- eller tillidspost i en tidsperiode eller for resten af
valgperioden, censur, eller andre skridt, der måtte findes nødvendige.

Stk. 7
Alle sager på generalforsamlingen vedrørende eksklusioner eller sanktioner skal minimum gennemgå
følgende procedure:
1.
2.
3.
4.

Forslagsstilleren fremlægger sin anklage.
Den anklagede fremlægger sit forsvar.
Åben debat.
Forslagsstillerens afsluttende bemærkninger.
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5. Den anklagedes afsluttende bemærkninger.

Stk. 8
Er forslagsstilleren ikke til stede, kan sager om eksklusioner eller sanktioner ikke behandles.

Stk. 9
Er det medlem der står anklaget ikke til stede, kan sagen behandles alligevel. Vedkommende har så ret til at
lade et andet medlem repræsentere sig.

§10 Regnskab og revision
Stk. 1
Instituttets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2
Instituttets årsregnskab i henhold til regnskabsloven og revideres af en på hvert års ordinær
generalforsamling valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for en etårig periode.

§11 Instituttets opløsning
Stk. 1
Beslutning om opløsning kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt
med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2
Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis
●
●

Mindst 75 % af medlemmerne stemmer og
Mindst 75 % af de afgivne stemmer (kun fremmødte) er for.

Stk.3
Instituttets likvidationsprovenu eller overskud tilfalder ved opløsning en anden forening m.v. eller religiøst
samfund som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende
eller på anden måde almennyttigt formål i henhold til bestyrelsens beslutning og generalforsamlingens
godkendelse.

§12 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
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Stk. 2
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer er for.

Stk. 3
Der kan ikke stilles ændringsforslag på generalforsamlingen.

§13 Ikrafttræden
Disse vedtægter er trådt i kraft ved afslutningen af foreningens stiftende generalforsamling den 10. april
2004.
Dernæst:
●
●
●

Ved den ordinære generalforsamling den 6. februar 2011.
Ved den ordinære generalforsamling den 27. april 2014.
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2016.

Underskreven af bestyrelsen:

_____________________________

_____________________________

Mohamed Azzouzi

Lyamani Saidi

_____________________________

_____________________________

Mahyaaddin El Mohammadi

Hammadi Aarab

_____________________________

_____________________________

Mustafa Tayibi

Ayoub Saidi

_____________________________
Abdelouahed Elharchaoui
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