
Vedtægter for 

Det Islamiske Fællesskab 

på Bornholm

§ 1. Navn og hjemsted

§ 1.1 Foreningens navn er Det Islamiske Fællesskab på Bornholm. 

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§ 2. Formål

§ 2.1 At varetage de religiøse interesser, rettigheder og forpligtelser muslimer har over for Gud, dem selv 
og deres omgivende samfund.

§ 2.2 Det Islamiske fællesskab på Bornholm har en vision om, at give muslimer på Bornholm en solid ballast. 
Målet er at opbygge en identitet hos muslimer, der er baseret på de islamiske værdier og tilpasset det 
danske samfund.

§2.3 Det Islamiske Fællesskab på Bornholm gør meget ud af at tale med bornholmerne for at give dem en 
idé om, hvad det vil sige at være en god muslim og dermed en god borger i Danmark.

§2.4 Med udgangspunkt i foreningens aktiviteter og det forpligtende fællesskab, ønsker Det Islamiske 
Fællesskab på Bornholm at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til, at tage 
ansvar for eget liv, samt deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2.3 At indgå i dialog og samarbejde med det omgivende samfund på behørig vis med de bedste manerer 
og korrekt etikette, samt løfte de fællessager som er til samfundets og menneskets gode.

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som betaler kontingent til foreningen og som tilslutter sig 
foreningens formål. Det Islamiske fællesskab på Bornholm bygger på aktivt medlemskab. Det vil sige, at 
hovedparten af medlemmerne skal betale kontingent og deltage aktivt i foreningen. Der findes tre 
kategorier af medlemskab. C-medlemskab, B-medlemskab og A-medlemskab. Bestyrelsen meddeler 
medlemmet, når han/hun opfylder betingelserne til forfremmelse til en højere kategori af medlemskab 
med oplysning om eventuelle ændringer i ansvar og rettigheder. Medlemmet må selv bestemme om 
han/hun ønsker forfremmelse til en højere kategori.

§ 3.2 Medlemskabskategorier:

§ 3.2.1 C-Medlemskab. Et medlem der tilmelder sig som medlem i foreningen ved at indgive en ansøgning 
og indbetale kontingent. Vedkommende har ret til samtlige af foreningens serviceydelser samt benyttelse 
af foreningens faciliteter, i overensstemmelse med gældende regler.

§ 3.2.2 B-Medlemskab. Et medlem som har været C-Medlem i et år og har opfyldt sine pligter som C- 
Medlem. Udover sine tidligere rettigheder som C-Medlem kan vedkommende have førsteprioritet til, at leje 
foreningens ledige lokaler.



§ 3.2.3 A-Medlemskab. Et medlem som har været B-Medlem i to år og har opfyldt sine pligter som B- 
Medlem. Udover de rettigheder vedkommende har, som tidligere C- og B-Medlem kan vedkommende som 
A-medlem stille op som kandidat til bestyrelsen.

§ 4. Annullering eller ophævelse af medlemskabet

§ 4.11 tilfælde af at bestyrelsen modtager bekræftede oplysninger om forhold, som er uforenelige med 
medlemskabet i Det Islamiske Fællesskab på Bornholm, gives en mundtlig advarsel til vedkommende. 
Forseelser, der kan berettige mundtlige advarsler, kan være af etisk art eller forseelser, der er skadelige for 
foreningens aktiviteter.

§4.2 Ved gentagelse af forseelsen, modtager det vedkommende medlem en skriftlig advarsel fra 
bestyrelsen.

§4.3 Ved fortsat gentagelse, suspenderes vedkommendes medlemskab i en periode på tre måneder.

§4.4 Fortsætter medlemmet sin forseelse herefter, ophæves vedkommendes medlemskab helt. 
Beslutningen herom tages på et bestyrelsesmøde og meddeles medlemmet skriftligt.

§4.5 Medlemmet kan anke beslutningen til generalforsamlingen, som beslutter om klagen skal behandles.

§ 5. Kontingent

§5.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og kan justeres én gang årligt.

§ 5.2 Der er som udgangspunkt kontingentpligt, men i nogle tilfælde vil det være muligt at få dispensation 
for betaling af kontingentet. Her skal de pågældende medlemmer i stedet yde et stykke arbejde i 
foreningen, som værdisættes og regnes for medlemmets betaling til foreningen.

§ 6. Generalforsamling

§ 6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse og afholdes én gang om året. Bestyrelsen 
indkalder til generalforsamling med dertilhørende dagsorden med mindst to ugers varsel. Indkomne forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

§ 6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af 
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. Afstemningen foregår som udgangspunkt ved 
håndsoprækning eller ved anonym skriftlig afstemning.

§ 6.3 Alle medlemmer, der har betalt kontingent eller fået dispensation herfor, har stemmeret.

§ 6.4 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ske, hvis et flertal af bestyrelsen 
eller Vs af foreningens medlemmer ønsker det.

§ 7.2 Indkaldelse med dertilhørende dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling sker med mindst 
to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det



§ 8. Foreningens bestyrelse

§ 8.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges af den stiftende generalforsamling. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved almindeligt stemmeflertal. Udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne 
kommunikeres snarest herefter til medlemmerne og præsenteres til næstkommende generalforsamling.

§ 8.2 2A af de fremmødte medlemmer kan på generalforsamlingen udtale mistillid til et nyvalgt 
bestyrelsesmedlem. I så fald skal den siddende bestyrelse afholde et omvalg. Herefter er det fortsat muligt 
at udtale mistillid.

§ 8.3 Alle bestyrelsesmedlemmer kan nominere et A-medlem som kandidat til bestyrelsen og den siddende 
bestyrelse kan afsætte bestyrelsesmedlemmer med flertal. I disse tilfælde har pågældende 
bestyrelsesmedlem ikke stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8.4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 4 suppleanter.

§ 8.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og fastsætter selv sin 
forretningsorden, samt er beslutningsdygtig så længe formanden eller næstformanden er tilstede.

§ 8.6 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§8.7 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I ulige år vælges formand, et 
bestyrelsesmedlem og en sekretær. I lige år vælges næstformand og en kasserer. Derudover vælges der 
mindst to suppleanter til bestyrelsen hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 9. Tegningsret

§ 9.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og sekretæren i forening. 

§9.2 Ved én af disses forfald erstattes vedkommende med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Vedtægtsændringer

§ 10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal i bestyrelsen og kommunikeres til medlemmerne snarest 
herefter. Medlemmerne kan begære indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 7, med henblik 
på annullering af vedtægtsændringen. Vedtagelse heraf kræver 54 stemmeflertal af de fremmødte 
medlemmer.

§ 11. Regnskab og økonomi

§ 11.1 Regnskabsåret følger kalenderåret (fra 1. januar til 31. december).

§ 11.2 Der føres regnskab direkte på foreningens kontoudtog. Alle transaktioner er altså fuldt 
gennemsigtige på kontoen. Udover kasserer, skal formanden og to andre medlemmer af økonomiudvalget, 
der godkendes af bestyrelsen, ligeledes have mulighed for at se transaktioner på foreningens bankkonto.

§ 11.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse eller ansvar for 
foreningens forpligtelser.



§ 12. Foreningens opløsning

§ 12.1 Beslutningen om foreningens opløsning kan kun træffes på to af hinanden følgende 
generalforsamlinger med dette formål. Én ordinær og én ekstraordinær.

§ 12.2 Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, hvis mindst % af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

§ 12.3 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes til velgørende eller almennyttige 
formål. Dette kan f.eks. være en forening med et lignende formål, en organisation el. lignende.
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