VEDTÆGTER

Foreningen Ahlul Bait i Danmark
(Imam Ali Islamisk Center)

§1

Navn, definition og hjemsted
1

Foreningens navn: Foreningen Ahlul Bait i Danmark (Imam Ali Islamisk Center).

2
3
4

Foreningens definition: Foreningen er et islamisk upolitisk center for shia muslimerne.
Foreningens hjemsted: Vibevej 25-29, 2400 København NV
Foreningen er landsdækkende og kan, hvis det bliver nødvendigt, danne lokale afdelinger
andre steder i Danmark.
Afdelingerne vil arbejde med samme vedtægter og samme formål som foreningen
(kapitel 2). Hvis det bliver nødvendigt, kan afdelingerne udarbejde deres egne særregler.

§2
Formål & aktiviteter
1
•

Foreningens aktiviteter mht. til formålene:
Gudsdyrkelse ifølge Koranens forskrifter og Profeten Muhammad og Hans husstand (De
beærede 12 efterkommere). At etablere de fem daglige bønner, fredagsbøn og Eid ul-Fitr
(den islamiske Eid-fest efter Ramadanens afslutning) og Eid ul-Adha i den islamiske måned:
Dhu al-Hijja.

•

At holde foredrag for shiamuslimerne, omkring islam og grundprincipperne i shiisme.
Undervisning i Koranen og islamiske normer.

•
•
•
•
•

At arrangere religiøse ceremonier hele året.
At samarbejde med andre foreninger og centre og udbrede grundlaget for dialog og
forståelse med andre religioner.
Indsamling af gaver og almisser til støtte for forældreløse børn og andre personer, der har
brug for støtte.
At respektere de danske love og tilskynde medlemmerne i at gøre det samme.
Foreningen er uafhængig, upolitisk og handler indenfor de danske loves rammer.

§3
Medlemskab
1

3

Foreningens medlemskab består af følgende kategorier
• Det passive medlemskab repræsenterer medlemmer, der har opnået medlemskab,
deltager i nogle aktiviteter, men afkræves ingen kontingent.
• Det almindelige medlemskab repræsenterer medlemmer, der har tilbragt mindst et år
som passive medlemmer men betaler kontingent.
• Det aktive medlemskab repræsenterer medlemmer, der har tilbragt mindst tre år som
almindelige medlemmer, deltager aktivt i foreningens gøremål og betaler kontingent.
• Æresmedlemskab tildeles af bestyrelsen til personer, der har gjort sig fortjent til dette
gennem deres bidrag eller bistand til foreningen og afkræves ingen kontingent.
For at opnå medlemskab skal der fremlægges en skriftlig ansøgning til bestyrelsen.
Ansøgeren får svar herom inden for en måneds frist fra ansøgningsdato.
Bestyrelsen kan undlade at give ansøgeren årsagen til sin afvisning.

4

Bestyrelsen kan udstede medlemsbevis til foreningens medlemmer.

2

§4
Medlemskabets ophævelse
Medlemskabet ophæves ved opfyldelse af en af de følgende situationer:
1
Indgivelse af skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.
2
Ophævelse af medlemskabet på grundlag af en beslutning i bestyrelsen.
I tilfælde af, at medlemmet beviseligt modarbejder
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• og dens formål. Medlemmet får lejlighed til at forsvare sig mundtligt eller skriftligt. Nægtes der
at medvirke til dette, kan bestyrelsen vedtage passende forholdsregler.
• Det almindelige og aktive medlem, der undlader at betale kontingent, advares i to omgange.
Såfremt den pågældende alligevel ikke betaler, reduceres medlemskabet et trin ned. Bestyrelsen
kan ophæve vedkommendes medlemskab.

§5
Finansudvalget & indtægter
1
2

Finansudvalget består af formanden for foreningen, et medlem af bestyrelsen og den
ansvarlige for regnskaberne.
Alle finansielle transaktioner er gyldige med to underskrifter af finansudvalgets tre
medlemmer. En af de to underskrifter skal være formanden for foreningens.

Foreningens indtægter er således:
1
Kontingent fra medlemmerne, indsamlinger, gaver, offentlige bidrag, religiøse bidrag m.m.
Indtægterne må kun anvendes til at dække foreningens formål.
2
Ingen må bruge foreningens midler uden bestyrelsens tilladelse.
3
Udmeldelse af et medlem giver ikke vedkommende ret til at kræve tilbagebetaling af penge
m.m. fra foreningen.

§6
Kontingent og bidrag
1
2
3
4
5
6

Almindelige og aktive medlemmer er forpligtede til at betale kontingent. Bestyrelsen
fastsætter kontingentets størrelse og betalingsmåde.
Æresmedlemmer er ikke forpligtede til at betale kontingent eller bidrag.
Bestyrelsen kan forhøje kontingentet til dækning af foreningens udgifter.
Kontingent og bidrag betales til den ansvarlige for regnskaber eller afløseren samt bogføres.
Bidragsydere skal kræve kvittering for deres bidrag.
Formanden for foreningen er den øverste ansvarlige for økonomien.

§7
Foreningens struktur
Foreningen udgøres af følgende:
1
2
3

Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
Formanden for bestyrelsen og foreningens imam.

1

Generalforsamlingen:
•

Generalforsamlingen er den højeste besluttende myndighed og er sammensat af
forskellige nationaliteter og skal arbejde aktivt m.h.t.
formålene. Dens medlemmer er:
b. Alle medlemmer, som beskrevet i. § 3.

c. Afstemninger sker ved tilstedeværelse af 2/3 dele af generalforsamlingens
medlemmer. I modsat fald afholdes generalforsamlingen senere samme dag på
betingelse af, at de fremmødte udgør mindst ½ af generalforsamlingens medlemmer.
• De i § 7, stk. 2, pkt cII nævnte medlemmer har lige rettigheder som valgte
medlemmer.
d. Generalforsamlingens møder afholdes hvert andet år. Indkaldelsesfristen er på
minimum to uger. Hvis ¾ dele af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 dele af
foreningens medlemmer ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling. Fristen for indkaldelse er to uger.
e. Dens opgaver er:
• At vælge foreningens medlemmerne af den rådgivende forsamling
• At vælge næstformand
• At vælge formand (Imam).

2

Bestyrelsen:

a.
Den højeste udøvende myndighed i foreningen. Dens beslutninger er forpligtende
for bestyrelsesformanden og for de udøvende organer, forudsat at beslutningerne ikke er i
strid med generalforsamlingens og den rådgivende forsamlings beslutninger.
b.
Bestyrelsesformanden anbefaler navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer
til godkendelse af den rådgivende forsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne skal have tilbragt mindst to år som aktive
medlemmer i Foreningen Ahlul Bait (fvmd) i Danmark
eller i en anden islamisk forening, hvis vedtægter ligner den nævnte
forening. Godkendelse af foreningens beslutninger for kandidater er
generalforsamlingens forpligtelse.

c. Valgperioden er 2 år.
d. Antallet af medlemmer i bestyrelsen er mindst 5 og højest 7, inkl. formanden.
e. Opgaver:
• At træffe beslutninger og instrukser for alle foreningens afdelinger og filialer.
• At udarbejde løbende rapporter, som fremlægges for den rådgivende
forsamling
• At udarbejde den samlede rapport over samtlige aktiviteter i foreningen, som
fremlægges for den rådgivende forsamling og generalforsamlingen.
• At arrangere kongresser og foredrag.
• Indsamling af gaver, almisser og bidrag til forældreløse børn og andre
nødlidende personer her eller i ulandet. Og at samarbejde om dette formål
med personer udenfor bestyrelsen.
f. Møder:
• Bestyrelsen holder møde mindst hver 6. uge. Formanden eller hans
stedfortræder indkalder rettidigt til disse møder.
• Bestyrelsen ledes af formanden eller næstformanden under formandens
fravær.

• Sekretæren skriver et mødereferat i en særlig protokol, som bliver
underskrevet, hvis mødet er officielt.
• Beslutninger vedtages ved absolut flertal af stemmerne i bestyrelsen. I
tilfælde af ligelig fordelt stemmetal, vejer formandens stemme tungere.
• Møderne er gyldige ved fremmøde af 2/3 dele af medlemmerne, forudsat at
formanden eller i hans fravær næstformanden er tilstede.
• Næstformanden afløser formanden indtil formanden kommer tilbage. Hvis
formanden træder tilbage, afløses han af næstformanden, dog ikke mere end
to måneder.
• Hvis to medlemmer af bestyrelsen træder tilbage samtidigt, indkalder de
resterende medlemmer den rådgivende forsamling til afholdelse af et
hastemøde inden for fire uger m.h.t. valg af nye medlemmer. Hvis formanden
selv er blandt de fratrådte medlemmer, vælges ifølge vedtægterne en hel ny
bestyrelse.
g. bestyrelsen kan opløses af den myndighed, som har valgt den med 2/3 dele af stemmerne.
.
3

Formanden for bestyrelsen og foreningens imam:
a. Den første ansvarlige leder af foreningen, foreningens talsmand og repræsentant.
b. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de aktive
medlemmer med fem års aktivt medlemskab i foreningen Ahlul Bait i Danmark, som
sender deres beslutning til Det Religiøse Overhoved og den mest velkendte retslærd i
Iran, og de udvælger så formanden officielt (Imam Ali Islamisk Center) .
c. Valgperioden er 2 år.
d. Opgaver og beføjelser:
• Ledelse af foreningens bestyrelse og alle andre møder.
• Forvaltning af alle foreningens afdelinger samt at sikre, at disse opfylder
deres ansvar.
• Behandling af haste- og passive sager, og vedtagelse af beslutninger om
løsning af dem.
Sådanne beslutninger fremlægges det efterfølgende bestyrelsesmøde.
• Revision og administration af bestyrelsesmedlemmernes arbejde.

§8
Stemme- og opstillingsberettigelse
1
2

Stemme- og opstillingsberettigelse er forbeholdt aktive medlemmer jf.§3, stk. c.
Lederen af generalforsamlingen udnævner en referent. Referatet underskrives af mødets
leder og af den valgte bestyrelsesformand.

3

Ved afholdelse af ekstraordinære møder, ledes disse af formanden, mødets sekretær tager
referat, som underskrives af formanden.
Modtagelsen af gæster og mediefolk bestemmes af bestyrelsen.
Formanden for bestyrelsen vælges ved en skriftlig afstemning.

4
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§9
Opløsning af foreningen
1

2

Opløsning af foreningen kan ske ved fremlæggelse af forslag fra den rådgivende forsamling
og godkendelse af ¾ dele af medlemmerne i generalforsamlingen i to på hinanden følgende
forsamlinger.
I tilfælde af opløsning foreningen Ahlul Bait i Danmark (Imam Ali Islamisk Center)
vil alle foreningens ejendele (undtagen ejendommene) blive givet til shiamuslimske
institutioner. Men ejendommene tilhører den Islamisk Center Hamborg
Islamisches Zentrum Hamburg e.V.
Schöne Aussicht 36
22085 Hamburg
Tel.: ( 040 ) 229 4810, 221 220 und 221240
Fax: ( 040 ) 220 4340

Disse vedtægter har 9 kapitler.

