VEDTÆGTER FOR HELSINGØR ISLAMISK MENIGHED

§1.
Menighedens navn er ”Helsingør Islamisk Menighed”.
Menighedens hjemsted er Helsingør kommune. CVR-nr.32755461
Menigheden er medlem af og tilknyttet Dansk Islamisk Trossamfund (CVR-nr.: 31658802

§2.
Menighedens formål er at forkynde den hellige Korans lære, læren om Sunnaen (traditionen) og
forbilledet i Profeten Mohammed.

§3.
Som medlemmer optages myndige af den islamiske tro, som forpligter sig til at efterleve
menighedens love og til at bidrage til menigheden på den måde, der i hvert enkelt tilfælde nærmere
fastsættes.
Som æresmedlemmer kan værdige personer af den islamiske tro, som har arbejdet for menigheden
og dens mål, optages. Dette sker efter indstilling fra menighedsrådet, og forudsætter godkendelse på
en generalforsamling (sura) i menigheden.

§4.
Medlemskab ophører ved udmeldelsen med mindst 6 måneders varsel til et kalenderårs udgang.
Medlemskab ophører tillige ved udelukkelse, besluttet af bestyrelsen og, på den udelukkedes
begæring ved godkendelse af generalforsamlingen. Udelukkelse kan ske af medlemmer, der
modarbejder menighedens formål, eller som optræder til skade for troen.
Medlemmer, som kommer i væsentlig restance med de aftale medlemsbidrag, kan tillige udelukkes.

§5.
Menighedens højeste myndighed er generalforsamlingen. Hvor disse love ikke foreskriver andet,
træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte
medlemmer, hvis medlemskab er mindst 3 måneder gammelt.
Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i første halvdel af et kalenderår. Den ordinære
generalforsamling skal i hvert fald omfatte følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Menighedsrådets beretning om det år.
Fremlæggelse af regnskab.
Beslutning om godkendelse af det reviderede regnskab.
Valg af medlemmer til menighedsrådet.

6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§6.
Menighedsrådet varetager den daglige virksomhed. Menighedsrådet ansætter og afskediger:
Imam (præst)
Vaize (kvindelige religiøs vejleder)
Vaiz (mandlig religiøs vejleder).
Muezzin og
Mutemet og
Eventuelt andre professionelle, afhængig af menighedens behov og økonomi.
Menighedsrådet indkalder til ordinær generalforsamling og til ekstraordinær generalforsamling, når
et flertal i rådet eller mindst 25 % af menighedens medlemmer ønsker dette med angivelse af
dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§7.
Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 2 ordinære
rådsmedlemmer. Rådet indkaldes, når formanden eller 2 medlemmer ønsker det. Rådet kan træffe
beslutning og en fast mødeplan. Rådet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne og
herunder formand eller næstformand er til stede efter indkaldelse eller fast mødeplan.

§8.
Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen
valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabsafslutningen for et kalenderår skal være
afsluttet inden den 1.februar i det følgende år, og revisionen skal være tilendebragt senest 2
måneder herefter.

§9.
Menigheden kan opløses, såfremt dette besluttes på en generalforsamling, der er indkaldt med dette
punkt på dagsordenen. Opløsning forudsætter, at 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer tiltræder
beslutningen.
Såfremt antallet af medlemmer i menigheden er faldet til under 50, kan beslutningen dog træffes
ved simpel majoritet af fremmødte.

§10.
I tilfælde af opløsningen tilfalder menighedens eventuelle nettoformue efter den opløsende
generalforsamlings beslutning fonde, organisationer eller institutioner i Danmark, hvis formål og
arbejde i det hele eller dog i det væsentligste svarer til formålsbestemmelserne for menigheden.

