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§ 1 Baggrund
Stk. 1 Organisationens navn er IChange
Stk. 2 Organisationen er stiftet i Vejle den 13. juli 2014

§ 2 Formål
Stk. 1 IChange er en almennyttig organisation, der har til formål at:
Ø
Ø
Ø
Ø

Organisere danske muslimer
Udgøre en repræsentativ stemme for danske muslimer
Samarbejde med og rådgive den offentlige sektor, civilsamfundet samt erhvervslivet
Gennemføre tiltag, der styrker sammenhængskraften og fællesskabet i det danske
samfund

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab og opfylder følgende
kriterier:
Ø
Ø
Ø
Ø

Bekender sig til religionen islam
Kan tilslutte sig IChanges vision, værdier og vedtægter
Er fyldt 16 år
Har ikke uafviklet gæld til organisationen

Stk. 2 Medlemskabet opdeles i to typer med forskellige medlemsrettigheder jf. § 6
Ø Medlem: Ikke-kontingentbetalende medlemmer
Ø Medlem Plus: Kontingentbetalende medlemmer
Stk. 3 Udmeldelse sker ved skriftlig anmodning til sekretariatet

§ 4 Bestyrelse
Stk. 1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf en formand, en næstformand og fire menige
bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges to suppleanter

Stk. 2 Det påhviler bestyrelsen at:
1. føre tilsyn med realisering af de opsatte mål og delmål
2. godkende kvartalsregnskaber
3. ekskludere medlemmer jf. § 9
Stk. 3 Opstilling til kandidatur til bestyrelsen skal ske senest fire uger inden generalforsamlingen.
Opstilling til bestyrelsen kan ske af ethvert medlem, der opfylder følgende krav:
1. Medlem Plus i minimum to år
2. Har bestået IChanges kurser
3. Har bestået IChanges bestyrelseskursus
Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen fire år ad gangen
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens
forhandlinger. Bestyrelsen skal påse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører IChange,
arkiveres på forsvarlig vis

§ 5 Direktion
Stk. 1 IChange ledes af en direktion, der har følgende opgaver:
-

Udarbejdelse af IChanges mission i samråd med bestyrelsen
Opsætning og realisering af mål samt tilhørende delmål
Administration og daglig drift af organisationen

§ 6 Ordinær Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er IChanges øverste myndighed og afholdes en gang årligt inden
udgangen af juli
Stk. 2 Alle medlemmer af IChange har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen og
direktionen måtte indbyde. Deltagelse kræver tilmelding senest 14 dage før generalforsamlingen
Stk. 3 Medlemmer Plus har tale- og stemmeret; dog er stemmeretten forbeholdt myndige
medlemmer med minimum et års medlemskab Plus
Stk. 4 Indkaldelse til generalforsamlingen sker elektronisk til medlemmerne med seks ugers varsel
med angivelse af tid, sted samt udkast til dagsorden. Endelig dagsorden skal udsendes senest to
uger før generalforsamlingen
Stk. 5 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal

Stk. 6 Dirigenten og referenten vælges af generalforsamlingen og må ikke være en del af
bestyrelsen eller direktionen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåder
Stk. 7 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Forelæggelse af bestyrelsesberetningen til godkendelse
Forelæggelse af medlemskontingent
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for det indeværende år
Medlemmernes ord
Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert fjerde år)
-

8.
9.

Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter

Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 8 Forslag kan indstilles af bestyrelsen, direktionen og medlemmer Plus og skal være
bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamling
Stk. 9 Beslutninger til generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal, dog kræver
vedtægtsændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget
Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller direktionen
eller såfremt 1/4 af medlemmer Plus udtrykker skriftlig begæring herom. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling sker elektronisk til medlemmerne med tre ugers varsel med
angivelse af tid, sted samt dagsorden

§ 7 Tegning
Stk. 1 IChange tegnes af bestyrelsens formand og næstformand, som per automatik meddeler
prokura til direktionens leder
Stk. 2 Prokuristen er bemyndiget til at handle i for IChange i alle forhold, der hører til driften, og til
at forpligte organisationen. Prokuristen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse af bestyrelsen
afhænde eller pantsætte organisationens faste ejendomme

Stk. 3 Prokura kan gives til flere personer, således at den kan benyttes af disse (kollektiv prokura)
Stk. 4 Prokura kan ikke begrænses med virkning over for tredjemand, jf. dog stk. 2
Stk. 5 En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en anden
Stk. 6 Prokura kan til enhver tid tilbagekaldes

§ 8 Økonomi
Stk. 1 IChange bliver drevet af midler, der indkommer i form af medlemskontingent og donationer
Stk. 2 Medlemmer betaler et månedligt forudbetalt kontingent. Forslag til kontingentet aflægges af
direktionen til godkendelse af bestyrelsen og fremlægges derefter til generalforsamlingen
Stk. 3 Gennemgang af IChanges årsregnskab foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor
Stk. 4 Regnskabsåret er kalenderåret. Det af revisor gennemgået og af bestyrelsen underskrevne
årsregnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse

§ 9 Eksklusionsbestemmelser
Stk. 1 Et medlem eller bestyrelsesmedlem kan ekskluderes såfremt vedkommende udøver illoyalitet
overfor IChange på en af følgende måder:
1.
2.
3.
4.
5.

Overtræder lov og ærbarhed
Har uafviklet gæld
Bryder tavshedspligten
Begår svig
På særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter

Stk. 2 Beslutningen om eksklusion af bestyrelsesmedlemmer træffes af generalforsamlingen

§ 10 Organisationens opløsning
Stk. 1 Bestemmelse om IChanges opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling
Stk. 2 For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer
er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget

Stk. 3 Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede
Stk. 4 Ved opløsning tilfalder eventuel formue til andre organisationer med lignende formål som
IChange
Overstående vedtægter er revideret og vedtaget til IChanges ordinære generalforsamling
søndag d. 8. maj 2022.
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