
S i d e  1 | 5 

 

 
VEDTÆGTER FOR 

 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION 

DET ALBANSKETROSSAMFUND I DAN MARK 

(DEN ALBANSKE MOSKE) 

 

 
§ 1 Navn: 

Institutionens navn er "Det Albanske Trossamfund i Danmark" forkortet D.A.T. 

 

§ 2 Hjemsted: 

Den selvejende institution "Det Albanske Trossamfund i Danmark" har hjemsted 
på Frederiksberg. 

 

§ 3 Formål: 

Stk. 1. Den selvejende institution "Det Albanske Trossamfund i Danmark" har 
som overordnet formål at varetage de herboende albanske muslimers religiøse 
behov. 

Stk. 2. Dette søges fremmet ved: 

• Opførelse af en moske for de herboende albanere. 

• Varetagelse af de herboende muslimske albaneres religiøse ceremonier, 
heriblandt udførelse af ægteskaber og begravelser efter Islams forskrifter 
og albansk skik og brug. 

• Opretholdelse af undervisning i religion og kultur for børn og 
voksne herboende muslimske albanere. 

• Varetagelse af velgørende formål så som indsamling af penge til 
katastrofehjælp o. I. 

 

§ 4 Medlemskab: 

Stk. 1. For at kunne optages som medlem kræves følgende: 

a. Man skal ønske at arbejde for institutionens formål. 

b. Man har lovlig ophold i Danmark. 

c. Man kan godkendes af institutionens bestyrelse. 

Stk. 2. Medlemmerne betaler et kontingent, der opkræves en gang om 
året. Kontingentet skal dække løbende driftsudgifter. Kontingentets 
størrelse fast sættes hvert år af generalforsamlingen. (Dette udgør for 2018 
kr. 1.200) 

Stk. 3. Et medlem kan til enhver tid frit udmelde sig af Det Albanske 
Trossamfund i Danmark. 
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§ 5 Organisatorisk opbygning: 

Stk. 1. Foreningens virksomhed udøves gennem følgende organer: 

• Generalforsamlingen 

• Bestyrelsen 

• Udvalg 

 

§ 6 Generalforsamling: 

Stk. 1. Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. General 
forsamlingen finder sted ordinært hvert år i november måned. 

Dato for afholdelse af generalforsamling bekendtgøres mindst tre uger før 
ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer. 

Generalforsamlingen drøfter og tager stilling til bestyrelsens beretning og 
regn skabet for foregående kalenderår samt forslag til næste 
generalforsamling. 

Stk. 2. Medlemsforslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 1. september. 

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte 
medlemmers antal. 

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal altid indeholde følgende punkter: 

1. Åbning af generalforsamlingen. 

2. Navneopråb. 

3. Valg af dirigent. 

4. Fastsættelse af foreningsorden. 

5. Valg af stemmetæller. 

6. Godkendelse af beretningen. 

7. Godkendelse af regnskabet. 

8. Behandling af indkomne forslag. 

9. Godkendelse af fremtidig virksomhed. 

10. Godkendelse af budget. 

11. Fastsættelse af kontingent. 

12. Valg af bestyrelse, hvert andet år. 

13. Valg af revisorer. 

14. Eventuelt. 

Stk. 5. Ved personvalg gælder følgende regler: 

a. Personvalg afgøres ved absolut flertal, eventuelt i flere afstemninger. 

b. Afstemninger sker skriftligt. 

c. Afstemninger er kun gyldige, når mindst halvdelen af de 
tilstedeværende har afgivet deres stemme. 

d. Medlemmerne kan kun afgive en stemme pr. kandidat. 

e. Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er foreslået en person. 
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Stk. 6. Ved andre afstemninger gælder følgende særlige regler: 

a. Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. 

b. Angående forslag om institutionens opløsning, se § 11. 

 

§ 7 Bestyrelsen: 

Stk. 1. Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, er foreningens højest 
myndighed mellem generalforsamlingerne. 

Stk. 2. Bestyrelsen mødes ordinært en gang om måneden og ekstraordinært når 
bestyrelsen vurderer det nødvendigt. 

Stk. 3. Bestyrelsen leder institutionen i overensstemmelse med vedtægterne og 
generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse begrænsninger den 
fulde myndighed til at handle på institutionens vegne. Bestyrelsen er 
ansvarlig for institutionens økonomi. 

Stk. 4. Bestyrelsen vælger fra sin egen midte formand, næstformand, sekretær og 
kasserer. De udgør institutionens daglige ledelse. 

Stk. 5. Formanden, næstformanden eller ved deres fravær en kontaktperson 
udpeget af bestyrelsen repræsenterer institutionen udadtil. 

Stk. 6. Institutionens daglige aktiviteter uddelegeres af formanden og 
sekretæren. 

Stk. 7. Sekretæren har det overordnede administrative ansvar for foreningens 
daglige drift. 

Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper og tage initiativ til 
stiftelse af afdelinger og klubber for institutionen rundt omkring i landet. 

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og kan søge 
genvalg. 

Stk. 10. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælger bestyrelsen et nyt 
medlem blandt suppleanterne, og der foretages eventuelt 
omstrukturering af posterne. 

 

  



S i d e  4 | 5 

 

§ 8. Foreningens økonomiske midler og Tegningsregler: 

Stk. 1. Institutionens økonomiske fundament bygger på medlemskontingentet, 
men institutionen kan tilvejebringe økonomiske midler ved diverse 
aktiviteter, tilskud fra offentlige myndigheder, private fonde, 
organisationer, institutioner osv. 

Stk. 2. Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Pensionister 
og unge under 25 år betaler kun halvdelen af kontingentsatsen. 

Stk. 3. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Revideret regnskab skal 
forelægges generalforsamlingen. 

Stk. 4. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af 
fastejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 5. Kassereren og formanden står for varetagelse af foreningens driftskonto, herunder 
registrering af opkrævninger på PBS eller tidsvarende system, samt betaling af 
regninger. Kassereren eller formanden kan råde over foreningens driftskonti, 
herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale 
herom. 

Stk. 6. Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes 
hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte bestyrelsesmedlemmer, dog 
således at der altid tegnes 2 i forening. 

 

§ 9 Eksklusion: 

Stk. 1. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, såfremt vedkommende 
ikke overholder institutionens vedtægter eller modarbejder institutionens 
formål. 

Stk. 2. Et medlem bliver ekskluderet, hvis vedkommende har kontingent 
restancer i over 2 år. 

Stk. 3. Eventuel indsigelse mod beslutningen kan indbringes på den 
førstkommende generalforsamling. 

 

§ 10 Vedtægtsændringer: 

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal 
på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller 
af enkelte medlemmer. 

 

§ 11 Institutionens opløsning: 

Stk. 1. Forslag om institutionens opløsning kan kun behandles på en ekstra 
ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede på afstemningstidspunktet, og hvor forslaget om opløsning vedtages 
med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet, 
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om 
opløsning vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet 
af de tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 2. Generalforsamlingen, som har behandlet forslaget om opløsning, skal 
også beslutte placering af institutionens formue. Denne skal tilfalde et andet 
her i landet hjemmehørende albansk trossamfund eller Muslimernes Fællesråd, 
der repræsenterer et bredt udsnit af muslimske organisationer og har til hensigt 
at fremme aktivt medborgerskab og støtte projekter af almennyttig karakter. 



S i d e  5 | 5 

 

 
 

Vedtægtsændringer 
 
Disse vedtægter er vedtaget på institutionens stiftende generalforsamling den 
9. oktober 2005 kl. 14.00 på Vodroffsvej 8, 1. sal, hvor deltagerne var 90 % af 
institutionens medlemmer. 

En mindre tilføjelse § 4 stk. 3 er vedtaget på ekstraordinær 
generalforsamling den 20. oktober 2007 

En præcisering af § 11 stk. 2 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 
den 25. maj 2008. 

Tilføjelse af stk. 4, 5 og 6 i § 8 er vedtaget på ordinær generalforsamling 
den 23. marts 2018 


