
Vedtægter 

 

 

Foreningens navn & hjemsted 

Foreningens navn :  Rebaat. 

Foreningens hjemsted :  TH. Nielsensvej 6C Kælderen , 4000 Roskilde.   

 

§1: Foreningens formål 

Foreningens formål er : 

• at arbejde målrettet med henblik på at vejlede og tilvejebringe alt, hvad der har med den 

Palæstinensiske  sag at gøre herunder identitet, historie, kultur og ikke mindst rettigheder 

ved at udføre passende og varierende aktiviteter. 

• At styrke Integrationsarbejdet i både den sociale og den udannelsesmæssige hensigt for at 

opfylde behovet hos foreningens medlemmer ved at udføre passende og varierende 

aktiviteter.  

 

§2: Foreningens politisk/etnisk grundlag 

Foreningen retter sig ikke til en bestemt etnisk eller politisk gruppe og dens arbejde er primært 
socialt,  pædagogisk og ikke mindst uddannelsesmæssig. 

 

§3: Optagelse af medlemmer 

Enhver, der har fast lovlig bopæl i Danmark kan indmelde sig efter at har vedkendt foreningens 
vedtægter og uden modsigelse af 60 % af samtlige medlemmer. 

 

§4: Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på en ordinær generalforsamling, hvor flertallet 
(>50 %) skal stemme for jf.§14. 



§5:Bestyrelse  

Foreningens bestyrelse konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, kasserer samt 
nødvendige formænd for de øvrige udvalg – Dette nedsættes af bestyrelsen.  

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

 

§6:Bestyrelsens valgperiode  

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, fra den 15. januar til den 15. januar. 

 

§7: Ekstra ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 

Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig. 

En ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller af mindst 60 % 
af de grundlæggende medlemmer, dog kun hvis én af følgende betingelser er opfyldt: 

• Vital fejl begået fra bestyrelsens side eller af en af dens medlemmer. 

• Alvorlig svækkelse eller ændring i bestyrelsens struktur. 

• Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. 

 

§8: forslag til ordinær generalforsamling. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen.. 

 

§9:Bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen skal mødes mindst 6 gange årligt. 

 

§10: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til en årlig ordinær general forsamling med mindst en 
måneds varsel ved at indkalde skriftligt til dette. 



§11: Medlemmer. 

Medlemmer defineres under to grupper: 

• Stiftende medlemmer. 

• Ikke stiftende medlemmer.   

 

§12: Stiftere    

Man er stiftende medlem når man opfylder én af følgende: 

• Har indmeldt sig ved foreningens opstart. 

• Hvis der er gået et år fra indmeldelsestidspunkt og hvor man har vist en 
tilfredsstillende deltagelse i foreningens aktiviteter og vedkendt dens regler. 
 
 

§13: Deltagelse i generalforsamling, 

Medlemmer over 18 år kan deltage i generalforsamlingen, hvor stemmeretten og opstilling til valg 
er forbeholdt stiftende medlemmer. 

 

§14: opstilling til valg 

Et hvert grundlægger-medlem, der er fyldt 18 år har ret til at stille op til en post i bestyrelsen hvis 
følgende betingelser er opfyldt: 

• Har den nødvendige kompetence og kvalifikation. 

• Har vist interesse og deltaget aktivt i foreningens aktiviteter og accepteret dens 
retningslinjer. 

• Har været medlem i et helt år.  

 

§15: Deltagelse i generalforsamling, 

Generalforsamlingen kan på foranledning af mindst 51 % af medlemmerne opstår.  

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtaget de emner hvor 
foreningens vedtægter kræver kvalificeret majoritet og hvor kun ægtefælder kan stemme for 
hinanden. 

 



§16: overtrædelser af regler 

Bestyrelsen vurderer overtrædelser begået af et eller flere medlemmer ved at diskutere og 
klassificere overtrædelsen under  1. , 2. Og 3. Grads overtrædelse. 

 

§17: eksklusion og advarsler. 

• Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som har begået en overtrædelse af 1. Grad. 

• Bestyrelsen kan sætte et medlems medlemskab i bero, for at tage stilling til overtrædelsen i 
løbet af 30 dage, hvis overtrædelsen har 2. Grads karakterer. 

• Overtrædelser af 3. Grad kvitteres med en skriftlig advarsel. 
 
 
 

18: eksklusion 
 
Et medlem kan ekskluderes hvis han/hun har fået 3 advarsler i løbet af et år. 

 

§19: underudvalg  

Bestyrelsen kan sammensætte underudvalg for at bistår den med dets arbejde hvis der viser sig at 
være nødvendigt uden at tage det op ved en generalforsamling. 

 

§20: fastsættelse af kontingent 

Den årlige eller den månedlige kontingent fastsættes eller ændres ved den årlige generalforsamling. 

 

§21: erstatningskrav 

Enhver, der forvolder skade eller hærværk på foreningens ejendom gøres erstatningspligtig.  

 

§22: genindmeldelse 

Et ekskluderet medlem kan genindmelde sig når der er gået et år fra eksklusionstidspunkt og når 
kravene ved §3 er opfyldt. 

 



§23: tilgodehavende 

Et ekskluderet medlem kan ikke kræve refundering eller modregning af evt. kontingent eller anden 
indbetaling. 

 

§24: manglende kontingent 

Ved en evt. manglende betaling af kontingent gives der i løbet af en måned højst 2 advarsler med 
krav om straks betaling. Hvis dette ikke sker sættes medlemskabet i bero for en periode på 2 
måneder, hvor derefter en eksklusion kan sættes i gang. 

 

§25: udtrædelse af bestyrelse 

Ved en evt. udtrædelse i bestyrelsen kan den øvrige bestyrelse finde kandidater til den/de udtrådtes 
poster for at senere hen fremlægge det for den næste generalforsamling. 

 

§26: Foreningens ophævelse 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske, på en til formålet indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. 

En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er 
til stede og afgiver stemme, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af alle afgivne stemmer 
er for forslaget. 

Såfremt et sådant flertal opnås på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling med samme formål, hvor beslutning kan opnås med ovennævnte 
stemme flertal, uanset hvor mange af foreningens medlemmer der er fremmødt. 

Foreningens aktiver skal ved opløsning realiseres bedst muligt, og herefter skal foreningens formue 
overdrages til velgørende formål, efter generalforsamlingens beslutning. 

 Note: i startfasen udøver den bestyrelse, der har grundlagt foreningen dens arbejde i et år, 
hvor derefter kan fortsætte dens arbejde i endnu et år hvis den kan opnår 51% af alle afgivne 
stemmer ved en generalforsamling. Hvis dette ikke kan opnås, kaldes der til en ekstra 
ordinær generalforsamling og en ny bestyrelse vælges jvf. § 4. 

Slut. 

Danmark-Roskilde den 24. Maj 2008 

 



Undertegnede – den stiftende bestyrelses medlemmer har vedkendt og godkendt ovenstående 

vedtægter : 

 

Nabil Hawwash : 

Mazen Mayyassi : 

Kasem Kaddoura : 

Kifah Adlouni : 

Ali Balan : 

Mahmoud Hamadi :  

 


