Vedtægter for Det Islamiske Trossamfund på Fyn

§ 1 Definition
Det Islamiske Trossamfund (DIT) er en religiøs og folkelig samling, bestående af alle muslimer på Fyn. Den
har ikke noget politisk tilhørsforhold, og tilhører intet parti, ingen gruppe eller nogen islamiske
organisationer. Trossamfundet følger de fleste muslimers levemåde og deres generelle grundlag for tro,
fortolkning og organisering. Det er et velgørende islamisk organ, hvis formål er at tjene muslimer og det
samfund, de lever i.

§2 Målsætning
1. At opbygge det muslimske individ, trosmæssigt og adfærdsmæssigt i henhold til flertallet af muslimernes
levemåde og tjene muslimers interesser på en sådan måde, at de kan bevare deres tro, og hjælpe dem
med at efterleve principperne i deres religion.

2. At opbygge et godt forhold til det danske samfund. At etablere et samarbejde med offentlige såvel som
private institutioner, der beskæftiger sig med minoriteterne, eller der sympatiserer med dem, til gavn for
muslimernes interesser.

3. At samarbejde med andre minoriteter, muslimske såvel som ikke-muslimske, så længe det ikke strider
mod vores religion; til gavn for islam og muslimernes interesser.

4. At forkynde islam på en hensigtsmæssig måde.

5. At yde service til muslimerne i alle henseender: Forkyndelse, vejledning, rådgivning, styrkelse af det
sociale bånd mellem muslimske familier og sørge for, at de foreskrevne fem bønner samt fredags- og
Eid-bønnerne udføres.

§ 3 Organer og kompetencer
DIT styres af følgende organer:

1. Generalforsamlingen er samtidig den lovgivende forsamling.

2. Bestyrelsen er det udøvende organ.

stk. 1 Generalforsamlingen

1. Definition:
Generalforsamlingen er den øverste myndighed for DIT.

2. Funktion:
a. Godkendelse af de generelle retningslinjer for DIT. Godkendelse og ændringer af vedtægterne
b. Drøfte sidste års økonomiske rapport og vedtage næste års budget.
c. Diskussion og godkendelse af bestyrelsens projekter
d. Valg af bestyrelsen: 7 faste medlemmer og 2 suppleanter hver 2. år. Medlemmerne af generalforsamlingen anbefaler kandidater til at stille op til valg. Efter den hemmelige afstemning tælles stemmerne op, de 7 medlemmer der får flest stemmer bliver valgt ind i bestyrelsen. De 2 der får næst
flest stemmer er suppleanter.

e. Opløsning, flytning eller fusion af DIT’s beliggenhed, hvis der er vægtige årsager eller store økonomiske forhindringer.

f. En betingelse for alle de ovennævnte (e) er 2/3 af medlemmernes stemmer.
g. hvert medlem er forpligtet til at fastholde kontinuitet og succes af DIT efter egne kompetencer,
ressourcer og evner, samt til at betale den fulde årlige donation og overholde regler og procedurer.

3. Generalforsamlingsmøder:
1. Generalforsamlingen holder møde en gang om året i den sidste uge af november og kan
indkaldes til ekstraordinært møde med to ugers advarsel. Indkaldelsen skal ske hvis 30%
af generalforsamlingens aktive medlemmer, eller bestyrelsen ønsker det.
2. Den ny bestyrelse bearbejder sine årlige projekter og lægger dem til diskussion på et
ekstraordinært møde inden der er gået 2 måneder.
3. Til alle ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger skal mindst halvdelen + 1 af de
aktive medlemmer som sagde skriftligt ja til at deltage, være tilstedet.
4. hvis der ikke kan opnås mindst krævede antal for deltagelse til første møde, indkaldes der
til et andet møde i følgende uge. Mødet betragtes som lovligt med de medlemmer der
møder op.
5. Der gives kun stemmeret og ret til at stille op til de aktive medlemmer der er tilstedet.

Stk.2 Medlemskab
Definition:
Enhver voksen Sunni muslim der har bopæl på Fyn er berettiget til at søge om medlemskab i DIT, efter
skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Der er to kategorier af medlemskab:
1. et passivt medlem:
Er medlemmer som regelmæssigt betaler kr.100 om måneden og ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen.

2. et aktivt medlem:
Er medlemmer som regelmæssigt betaler kr.100 pr måned for en periode på mindst seks
måneder. Aktive medlemmer har stemmeret og kan opnå en bestyrelsesmedlemspost, hvis de
opfylder alle betingelserne for medlemskabet.
Man kan søge bestyrelsen om ændring af medlemskabet fra aktivt til passivt og omvendt.
Medlemskabet betragtes som aktivt efter 3 måneder fra ansøgnings dato.

stk.3 Bestyrelsen
1. Definition:
a. er det udøvende organ, som udfører alt arbejde og projekter som er vedtaget og godkendt af
generalforsamlingen.
b. bestyrelsen vælges hvert andet år.
2. Bestyrelsens funktioner:
a. Vedtagelse af statsautoriseret revisor.
b. Laver de årlige planer og projekter og præsenterer dem for generalforsamlingen til godkendelse på enten et ordinært eller ekstraordinært møde.
c. Gennemførelse af alle planer og projekter, der er godkendt af generalforsamlingen og tilsyn
med hele anlægget i DIT.
d. Bestyrelsen mødes mindst 1 gang hver 14. dag.
e. Bestyrelsen deler et spørgeskema ud til de aktive medlemmer, for at kende antallet af deltagere, der gør generalforsamlingen lovlig (50% +1 af de medlemmer der har sagt ja til at deltage).
f. Bestyrelsen tager imod alle forslag fra medlemmer indtil en uge før mødet finder sted. Der
må ikke drøftes andre forslag end dem, der er på dagsordenen.
g. Bestyrelsen deler dagsordenen med indkomne forslag ud til medlemmerne af generalforsamlingen en uge før.
h. Møder er lovlige, hvis halvdelen af medlemmerne + 1 er til stede.
i.

Beslutninger træffes ved halvdelen + 1.

j.

I tilfælde af fratrædelse af et medlem af bestyrelsen, drøftes årsagen til dette, og vedkommende får to uger til at aflevere sine opgaver, og suppleanten træder til i hans sted.

k. I tilfælde af fratrædelse af tre eller flere medlemmer af bestyrelsen, indkaldes generalforsamlingen til et hastemøde for at tage stilling til det.
3. Sammensætning:
Bestyrelsen består af 7 faste medlemmer og 2 suppleanter som vælges og godkendes af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved at vælge formand og kasserer efter flest stemmer princippet.

1. Bestyrelsesformand
Formandens opgaver og beføjelser
a. - skal have de sproglige, kulturelle og religiøse færdigheder, og karakterstyrke for at lede bestyrelsen effektivt og med omtanke.
b. - tager imod delegationer og andre officielle eller uofficielle personligheder. Kan også vælge
en stedfortræder til det.
c. - er tovholder for bestyrelsesmedlemmerne og tager imod de administrative rapporter.
d. - er talsmand for DIT eller hans stedfortræder.
e. - forvalter og indkalder til alle former for bestyrelsesmøder.
f.

- er ansvarlig for ansættelse af personalet i DIT og afslutning af deres kontrakter i samråd
med bestyrelsen.

g. - indgår aftaler, kontrakter og fører forhandlinger med de islamiske samt ikke-islamiske organisationer i Danmark og i udlandet, i samråd med bestyrelsen.
h. I formandens fravær påtager næstformanden sig de fulde beføjelser.
i.

DIT tegnes af bestyrelsesformand og kasserer. I tilfælde af at en af dem er fraværende, erstattes han med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens afdelinger:
Forkyndelses- og socialafdeling:
1. tilsyn og udbredelse af islamisk viden
2. kontakt med eksterne institutioner om hvad angår forkyndelse
3. yder sociale servicer til medlemmerne ved de forskellige lejligheder
Aktivitetsafdeling:
1. tilsyn med alle aktiviteter i DIT
2. tilsyn med ungdomsafdelingen
Vedligeholdelsesafdeling:
1. alle former for vedligeholdelsesarbejde
2. rengøring af hele DIT
3. ansvarlig for alt inventar i DIT
Medieafdeling:
1. kommunikation i DIT
2. kontakt med organisationer og administration her i landet

3. arkivering af alle former for korrespondance
4. tilsyn og udvikling af DIT’s hjemmeside
Pædagogik- og undervisningsafdeling:
1. tilsyn med lørdagsskolen ” Al Amal ”
2. tilsyn med alle de pædagogiske og undervisningsmæssige projekter i DIT
Økonomi- og investeringsafdeling:
1. opfølgning på alle økonomiske transaktioner i DIT
2. alle former for investering
(§ 4) Valgkomiteen
Er et organ, der vælges af generalforsamlingen og består af tre medlemmer en dirigent og to hjælpere for
periode af to år i samme år som bestyrelsen.
Funktion:
forbereder og leder alle generalforsamlingsmøder, samt skriver under referat af mødet.
Selvfinansiering:
j.

DIT sigter mod økonomisk selvstændighed, hovedsagelig via medlemmernes frivillige donationer, samt modtagelsen af ubetingede Almisse-donationer fra såvel enkeltpersoner som
muslimske og ikke-muslimske organisationer.
§5 Opløsning

I tilfælde af opløsning af DIT: alt hvad DIT ejer (aktiver) deles mellem de muslimske foreninger, der
er tilknyttet Sunna retningen (Sunna wal Jamara) i Danmark, afhængig af det lovligt indskrevne
antal medlemmer i den pågældende forening.
Afslutnings kommentarer
1. Vedtægterne skrives på arabisk og dansk og kan frit oversættes til andre sprog efter behov.
2. Alle medlemmer får en kopi af vedtægterne.
3. Vedtægterne er ændret og omskrevet, samt godkendt ved generalforsamlingen den:
Odense den 14-06-2018

