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§ 1 Baggrund 

Stk. 1 Organisationens navn er IChange 

Stk. 2 Organisationen er stiftet i Vejle den 13. juli 2014 

Stk. 3 IChange er en landsdækkende dansk-muslimsk organisation med almennyttigt formål 

 
§ 2 Formål 

Stk. 1 IChanges menneskesyn bygger på, at alle mennesker er ligeværdige og er skabt af Allah 
(Gud). Troen på Allah tilfører mening, moral og ansvarlighed i den enkeltes tilværelse. Efterlevelse 
af profeten Muhammads (fred og velsignelser være med ham) manerer og levemåde frembærer 
lykke til det enkelte individ, familien og samfundet 

Stk. 2 IChange udvikler mennesker til at opnå en balanceret tilværelse mellem det åndelige og 
verdslige. Hermed skabes en større bevidsthed og styrke således, at de bliver en ressource for sig 
selv og bidrager til samfundet. IChange vil endvidere varetage medlemmernes samfundsmæssige 
interesser og konstant arbejde mod forbedring af deres livssituation	

Stk. 3 Gennem en stærk kultur og et forpligtende fællesskab udbydes aktiviteter, der fremmer 
medlemmernes åndelige, intellektuelle og personlige udvikling. Medlemmernes samfundsmæssige 
engagement og bidrag skal bane vejen for en harmonisk og tolerant sameksistens 

 
§ 3 Medlemskab 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemsskab og opfylder følgende 
kriterier: 

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

 
Medlemskabet opdeles i to kategorier: 

Ø Aktivt medlemskab: Kontingentbetalende medlemmer, som tilbydes aktiviteter og 
services 

Ø Passivt medlemskab: Ikke-kontingentbetalende medlemmer, som ikke tilbydes aktiviteter 
eller services 
 

Stk. 2 Udmeldelse sker ved skriftlig anmodning til sekretariatet. 



	

	

  
§ 4 IChange-Rådet 

Stk. 1 IChange-Rådet er vogter af organisationen og påser, at Direktionen og Bestyrelsen udfører 
deres arbejde i overenstemmelse med organisationens værdier, vision og vedtægter. 

Stk. 2 IChange-Rådets funktion er at: 

1. godkende IChanges mission 
2. afsætte bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af illoyalitet jf. §11 

 
I tilfælde af afsættelse af et bestyrelsesmedlem orienteres medlemmerne til næstkommende 
generalforsamling. 

Stk. 3 IChange-Rådet består af fem medlemmer, som opfylder følgende krav: 

1. være fyldt 50 år 
2. bestået alle IChanges kurser 
3. aktivt medlemsskab i minimum 10 år 
4. må ikke besidde andre ledelsesposter i IChange 

Stk. 3.1 Kravene i stk. 3 er ikke gældende for det første IChange-Råd, der etableres af 
organisationens stiftere 

Stk. 4 IChange-Rådet konstituerer sig selv med en formand og fire rådmænd. Medlemmerne må 
ikke være familierelaterede 

Stk. 5 IChange-Rådets medlemmer kan maksimalt sidde i Rådet til fyldt 70 år. Det afgående 
medlem udpeger selv sin egen successor, som i tilfælde af familiær relation enstemmigt skal 
godkendes af IChange-Rådet. I tilfælde af død eller kompromitteret kognitiv evne udpeger 
IChange-Rådet enstemmigt successoren 

Stk. 6 Et IChange-Råds medlem kan såfremt vedkommende udøver illoyalitet jf. §11 suspenderes af 
Bestyrelsen frem til kommende generalforsamling, hvor endelig beslutning om medlemmets fremtid 
afgøres 

Stk. 7 IChange-Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over rådets 
forhandlinger. IChange-Rådet skal påse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører IChange, 
arkiveres på forsvarlig vis 
 

 

 



	

	

§ 5 Bestyrelse 

Stk. 1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf en formand og en næstformand samt 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. §11 

 
Stk. 3 Opstilling til kandidatur til bestyrelsen skal ske senest fire uger inden generalforsamlingen. 
Opstilling til bestyrelsen kan ske af ethvert aktivt medlem, der opfylder følgende krav: 
 

1. Aktivt medlemskab i minimum to år 
2. Har bestået IChanges kurser 
3. Har bestået IChanges bestyrelseskursus 

 
Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen 4 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 
 
Stk. 6 Til de ordinære bestyrelsesmøder deltager, udover bestyrelsesmedlemmer, lederen, 
generalsekretæren og formandskabet fra medlemsrådet. Alle, udover bestyrelsesmedlemmerne, har 
observatørstatus med taleret 

 
§ 6 Direktion 

Stk. 1 IChange ledes af en direktion bestående af en leder og en generalsekretær. 

Stk. 2 Direktionen har følgende opgaver: 

- Udarbejdelse af mission i samråd med bestyrelsen   
- Opsætning og realisering af mål samt tilhørende delmål 
- Administration af organisationens daglige drift 

Stk. 3 Direktionen ansættes og afskediges af Ansættelsesudvalget bestående af IChange-Rådet samt 
formandskabet for henholdsvis Bestyrelsen og Medlemsrådet 
 

 
 



	

	

§ 7 Medlemsråd 

Stk. 1 Medlemsrådet består af minimum 5 og højst 20 medlemmer. Antallet af medlemmer i 
medlemsrådet fastsættes af bestyrelsen 
 
Stk. 2 Medlemsrådets funktion er at agere som talerør for medlemmerne overfor bestyrelsen og 
direktionen 
 
Stk. 3 Aktive medlemmer, der har gennemført IChanges kurser, har mulighed for at stille op til 
medlemsrådet. Opstilling til kandidatur til medlemsrådet skal ske senest fire uger før 
generalforsamlingen 
 
Stk. 4 Medlemmer sidder i medlemsrådet 2 år ad gangen og vælges af generalforsamlingen 
 
Stk. 5 Medlemsrådet konstituerer sig med en formand og en næstformand 
 
Stk. 6 Medlemsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over dets 
forhandlinger. Rådet skal påse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører IChange, arkiveres 
på forsvarlig vis 
 
§ 8 Ordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 Generalforsamling 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 direktionen, 
bestyrelsen og IChange-Rådet måtte indbyde. Deltagelse kræver tilmelding senest 14 dage før 
generalforsamlingen  

Stk. 3 Aktive medlemmer har tale- og stemmeret; dog er stemmeretten forbeholdt myndige 
medlemmer med minimum et års aktivt medlemskab 

Stk. 4 Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk til medlemmerne med 6 ugers varsel med 
angivelse af tid, sted samt udkast til dagsorden. Endelig dagsorden skal udsendes senest 3 uger før 
generalforsamlingen 

Stk. 5 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal 

Stk. 6 Dirigenten og referenten udpeges af IChange-Rådet og må ikke være en del af IChange-
Rådet, direktionen, bestyrelsen eller medlemsrådet. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående 
behandlings- og afstemningsmåder 

 
 



	

	

 
Stk. 7 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Præsentation af dirigent og referent 
2. Forelæggelse af direktionsberetningen til godkendelse 
3. Forelæggelse af bestyrelsesberetningen til godkendelse 
4. Forelæggelse af medlemsrådets beretning til godkendelse 
5. Forelæggelse af medlemskontingent 
6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
7. Medlemmernes ord 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert fjerde år) 

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

9. Valg af medlemmer til medlemsrådet (hvert andet år) 
10. Valg af revisor 
11. Eventuelt 

 
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller direktionen 
efter IChange-Rådets godkendelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker elektronisk 
til medlemmerne med 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted samt dagsorden 

Stk. 9 Indstilling af forslag til vedtægtsændringer sker af Indstillingsudvalget bestående af IChange-
Rådet samt to repræsentanter fra henholdsvis Bestyrelsen og Medlemsrådet 

Stk. 10 Forslag til vedtægtsændringer skal være Indstillingsudvalget i hænde senest 5 uger før 
generalforsamling 

Stk. 11 Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, hvoraf 2/3 af disse skal stemme for forslaget 

§ 9 Tegning 

Stk. 1 IChange tegnes af det samlede IChange-Råd, som per automatik meddeler prokura til lederen 
og generalsekretæren 

Stk. 1.1 I tilfælde af, at der ikke er etableret et IChange Råd ej heller ansat en leder og/eller 
generalsekretær, tegnes organisationen af bestyrelsens formand og næstformand 

 



	

	

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 
og IChange-Rådet 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 

 
§ 10 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	

§ 11 Eksklusionsbestemmelser 

Stk. 1 Et medlem kan ekskluderes såfremt vedkommende udøver illoyalitet overfor IChange på en 
af følgende måder: 

1. Overtræder lov og ærbarhed 
2. Har uafviklet gæld 
3. Bryder tavshedspligten 
4. Svig 
5. På særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter 

 

§ 12 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 på generalforsamlingen søndag d. 7. april 
2019. 
	
	
	
	
__________________________________                  _________________________________ 
                 Formand Bilal Itani       Næstformand Mohamad Ayyach                
 
 
 
 
 
__________________________________                  _________________________________ 
    Bestyrelsesmedlem Dzenana Ovcina Bestyrelsesmedlem Mariam Bahadur 
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Bestyrelsesmedlem Kubilay Turkyilmaz                     Bestyrelsesmedlem Hakim Dalibey 
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