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§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er DIT-Ungdom (Det Islamiske Trossamfund-Ungdom).  

DIT-Ungdom kan forkortes på følgende måder: Muslimsk Ungdom i Danmark - 

Odense, Muslimsk Ungdom i Danmark, Muslimsk Ungdom. 

 

Stk. 2. DIT-Ungdom har hjemsted i Odense og er stiftet d. 11.06.2013. 

 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1. Mission: Gavne alle muslimer i Danmark ved at være ledende aktør, når det gælder 

at varetage deres interesser og dermed være en inspirationskilde til dem. 

 

Stk. 2. Vision: At kunne skabe en nemmere hverdag for alle unge muslimer i Danmark ved 

at bringe Islams balancerede budskab til dem og forene dem. 

 

 

§ 3 Medlemskab 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver mellem 15 og 25 år, der anmoder om medlemskab, 

og som kan tilslutte sig DIT-Ungdoms formål, vedtægter samt retningslinjer. 

 

Stk. 2. Indmeldelse sker skriftligt til medlemspleje. 

 

Stk. 3. Medlemmets medlemskab defineres ud fra tre parametre – A, B og C: 

- A: overholdelse af kontingentaftale med kassereren 

- B: deltagelse eller gennemførelse af de første tre år af Baseerah-akademiets 

undervisningsforløb 

- C: aktivitet i organisationsarbejdet 

 

Stk. 3.1 Et medlem af DIT-Ungdom passer under en af disse fire  

medlemskategorier/-kombinationer: A, AB, AC og ABC 
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Stk. 4. Udmeldelse samt inaktivitet skal ske skriftligt til medlemspleje med mindst to ugers 

varsel. 

 

Stk. 5. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider 

imod DIT-Ungdoms vedtægter, retningslinjer, skrevne såvel som uskrevne regler 

eller andre gældende offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig 

grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 

 

Stk. 6. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, 

inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, som kan ankes til generalforsamlingen. 

 

§ 4 Kontingent 

Stk. 1. Medlemmerne har og overholder en aftale om kontingentbetaling til DIT-Ungdom 

med kassereren. Udgangspunktet for kontingentet fastsættes til 150,-. 

 

 

§ 5 Rådgivningsrådet 

Stk. 1. Rådgivningsrådet agerer DIT-Ungdoms autoritet i religiøse anliggender og udgør 

sammen med repræsentationen de to organer, der udpeger nye 

bestyrelsesmedlemmer ved bestyrelsesvalg. 

 

Stk. 2. Rådgivningsrådets medlemmer vælges for en periode på 10 år. 

 

Stk. 3. Rådgivningsrådet består af én leder og tre ordinære medlemmer, som hver især efter 

endt valgperiode udpeger sin egen afløser. 

 

Stk. 3.1 Lederen kan træffe den endelige beslutning i rådgivningsrådet. 

 

Stk. 3.2 Rådgivningsrådets medlemmer kan ikke samtidigt besidde poster i DIT-

Ungdoms bestyrelse eller repræsentation. 

 

Stk. 4. Der skal føres referat over rådgivningsrådets forhandlinger. Rådgivningsrådet skal 

føre kontrol over, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører DIT-Ungdom, 

arkiveres på forsvarlig vis. 
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§ 6 Repræsentationen 

Stk. 1. Repræsentationen agerer medlemmernes repræsentanter og talerør overfor 

bestyrelsen og udgør sammen med rådgivningsrådet de to organer, der udpeger nye 

bestyrelsesmedlemmer ved bestyrelsesvalg. 

 

Stk. 2. Repræsentationens medlemmer vælges for en periode på 5 år. 

 

Stk. 3. Repræsentationen består af én leder og fire ordinære medlemmer, som hver især 

udpeges af generalforsamlingen efter endt valgperiode. 

 

Stk. 4. For de fem medlemmer af repræsentationen skal til enhver tid gælde, at mindst to er 

erfarne medlemmer, og mindst to er tidligere bestyrelsesmedlemmer, samt at det 

femte medlem falder ind under en af disse to kategorier. 

 

Stk. 4.1 Et erfarent medlem opfylder flg. krav: 

- har været medlem af organisationen i mindst tre år 

- og ABC-medlem i mindst 10 ud af de 12 seneste måneder 

Et tidligere bestyrelsesmedlem (i dette henseende) opfylder flg. krav: 

- har tidligere i mindst 6 måneder været medlem af bestyrelsen, 

- og mindst AC-medlem i mindst 10 ud af de 12 seneste måneder 

 

Stk. 4.2 Repræsentationens medlemmer kan ikke samtidigt besidde poster i DIT-

Ungdoms bestyrelse eller rådgivningsråd. 

 

Stk. 5. Der skal føres referat over repræsentationens forhandlinger. Repræsentationen skal 

føre kontrol over, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører DIT-Ungdom, 

arkiveres på forsvarlig vis. 
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§ 7 Bestyrelse 

 

Stk. 1. Ethvert AC-medlem, der har overholdt sin kontingentaftale i 6 måneder i træk op til 

dagen for bestyrelsesvalget, kan stille op til bestyrelsen. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen er DIT-Ungdoms daglige ledelse og repræsenterer DIT-Ungdom i alle 

forhold. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.  

 

Stk. 3. Følgende poster indgår i bestyrelsen: 

 

- Formand 

a. Kan træffe den endelige beslutning i bestyrelsen 

- Næstformand 

- Kasserer 

- To bestyrelsesmedlemmer 

- To suppleanter 

 

Stk. 4. Suppleanterne har ret til at supplere for ethvert af bestyrelsesmedlemmerne foruden 

formanden. Suppleanterne har ret til at tale på alle bestyrelsens møder, men er ikke 

beslutningsdygtige. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

Stk. 6. Der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal føre kontrol 

over, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører DIT-Ungdom, arkiveres på 

forsvarlig vis. 

 

Stk. 7. DIT-Ungdom tegnes af formanden. Det økonomiske anliggende tegnes af formanden 

og kassereren, dog ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån, kræves 

bestyrelsens skriftlige samtykke. 
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§ 8 Bestyrelsesvalg 

 

Stk. 1. Der udskrives valg af bestyrelsen hvert andet år på den ordinære generalforsamling.  

 

Stk. 2. Ved valg af ny bestyrelse, nedsættes den nu opløste bestyrelse som mentorer i tre 

måneder.  

Stk. 3. Repræsentationen har til opgave at facilitere bestyrelsesvalget, der finder sted i 

samråd med rådgivningsrådet. 

 

Stk. 3.1 Fire uger inden generalforsamlingen åbner repræsentationen op for 

kandidatur til bestyrelsen for så at lukke to uger før generalforsamlingen. 

 

Stk. 3.2 Ethvert medlem, der opfylder kravene, kan kandidere eller anbefales til 

kandidatur. 

Rådgivningsrådet og repræsentationen har ligeledes retten til at anbefale 

medlemmer, der opfylder kravene, ved disses accept. 

 

Stk. 3.3 Fra to uger før dagen for denne generalforsamling og frem til dagen for 

generalforsamlingen mødes repræsentationen og rådgivningsrådet og 

vælger den kommende bestyrelse samt formand. 

 

Stk. 3.4 Fratræder formanden sin post inden endt valgperiode udpeger 

rådgivningsrådet og repræsentationen sammen en ny formand i blandt de 

siddende bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 4. Den valgte bestyrelse og formand fremlægges ved denne generalforsamling. 

 

§ 9 Regnskab og revision 

Stk. 1. DIT-Ungdom bliver drevet af midler, der kommer ind i form af medlemskontingent 

og alle andre indtægtskilder, der hverken modstrider dansk lov, foreningens 

retningslinjer eller vedtægter. 

Stk. 2. DIT-Ungdoms regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 1. februar 

aflægge årsregnskab for det forudgående år, og der skal afgives status pr. 31. 

december til kommende generalforsamling. 
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§ 10 Ordinær generalforsamling  

Stk. 1. Generalforsamlingen er DIT-Ungdoms øverste myndighed. 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgang af april måned. 

 

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle DIT-Ungdoms medlemmer, samt hvem 

bestyrelsen måtte indbyde.  

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i DIT-

Ungdom med angivelse af dagsorden. 

 

Stk. 4. Alle medlemmer har taleret. Stemmeret opnås ved at have overholdt sin aftale med 

kassereren om kontingentbetaling i mindst 3 måneder op til afstemningsdagen.  

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

 

Stk. 5. Beslutninger træffes ved simpel stemmeovervægt. Dog kræver vedtægtsændringer en 

overvægt på mindst 3/4 af den samlede vægt af de afgivne stemmer. 

 

Stk. 6. Et medlems stemmevægt afhænger af medlemsgruppen, medlemmet tilhører: 

- (ABC)s stemme vægter 3 

- (AB, AC)s stemme vægter 2 

- (A)s stemme vægter 1 

 

Stk. 7. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 

uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 8. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes 

antal. 

 

Stk. 9. Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. 

Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlingsmetoder.   

 

Stk. 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

3. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til 

godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Offentliggørelse af de valgte bestyrelsesmedlemmer (hver andet år) 

6. Valg af medlemmer til repræsentationen (hvert femte år) 

7. Eventuelt 
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Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst en fjerdedel af DIT-Ungdoms stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, 

som ønskes behandlet.  

 

§ 11 Opløsning 

Stk. 1. Bestemmelse om DIT-Ungdoms opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 

indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

 

Stk. 2. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af DIT-Ungdoms 

stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at 

en overvægt på mindst 3/4 af den samlede vægt af de afgivne stemmer støtter 

forslaget. 

 

Stk. 3. Opnås en sådan overvægt på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 

indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 

stemmeovervægt, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

 

Stk. 4. Ved opløsning tilfalder eventuel formue til udvalgt velgørenhed. 

 


