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§ 1 Navn og motto 
Ringkøbing Y's Men's Club, Danmark, anerkendt (Chartret) af og under ledelse af The International 

Association of Y's Men's Clubs" 

Medlemmerne kaldes Y's Men 

Motto: Vi vedkender os den pligt, der følger med enhver ret. 
 

§ 2 Formål og opgave 
Den Internationale bevægelses formålsparagraf lyder: 

The International Association of Y's Men's Club's er et verdensomspændende kammeratskab af perso-

ner af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, 

og som i fælles loyalitet over for Kristelig Forening for Unge Mænd stræber efter gennem aktiv tjene-

ste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden. 

Klubben søger på kristent grundlag i overensstemmelse med Region Danmarks love at fremme bevæ-

gelsens formål ved: 

Stk. 1 Primært at fungere som tjenesteklub for KFUM og KFUK samt organisationer, rodfæstet i den   

kristne tro. 

Stk. 2 At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste 

Stk. 3 At holde medlemmerne orienteret om og aktivt engageret i religiøse, samfundsmæssige, øko-

nomiske, sociale og internationale anliggende.  

Stk. 4 At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben 

altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.  

Stk. 5 At støtte aktiviteter i den lokale KFUM, KFUK og andre værdige organisationer ved medlem-

mernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser 

Stk. 6 At støtte internationale aktiviteter i Area og regionale projekter og andet værdifuldt organisati-

onsarbejde i bevægelsen. 
 

§ 3 Medlemskab 
Stk. 1 Klubben kar kun en slags medlemmer, nemlig AKTIVE.  

Stk. 2 Klubbens medlemmer skal så vidt muligt udgøre et tværsnit af befolkningen.  

Stk. 3 Klubben bør tilstræbe, at der sker en passende tilgang af nye medlemmer, således at der altid 

findes et tilstrækkeligt antal til løsning af klubbens opgaver. 

 

§ 4 Ledelse 
Klubben ledes af et præsidium på 5 medlemmer, præsident, 1. vicepræsident, 2. vicepræsident, skat-

mester og sekretær. 2. vicepræsident opstilles på et klubmøde i januar/februar. Det endelige valg af 

præsidiet sker på generalforsamlingen. 
 

§ 5 Bestyrelse 
Finder klubben det nødvendigt, kan der oprettes en bestyrelse (Board of Directors) bestående af præ-

sident og formændene for hvert af de nedsatte udvalg 
 

§ 6 Ændringer 
Stk. 1 Denne lov kan ændres på en generalforsamling af 2/3 af de fremmødte under forudsætning af, 

at ændringsforslaget er meddelt skriftligt til alle medlemmerne mindst 3 uger før afstemningen skal 

finde sted.  
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Stk 2 Lovændringer i modstrid med The International Association of Y's Men's Clubs Constitutions 

medfører dog ophævelse af klubbens anerkendelse (charter) og medlemskab. 

Stk. 3 Vedtagne ændringer i ovennævnte love på vor organisations internationale konferencer skal 

efter samme regler forelægges klubben til vedtagelse eller forkastelse, idet forkastelse dog kan med-

føre klubbens ophævelse. 

Stk. 4 Ændringer i § 1, 2, 3 og 6 er ikke tilladt uden international godkendelse. 

 

Ovenstående love for Ringkøbing Y’s Men’s Club er vedtaget på generalforsamlingen 

den 26.08.2020. 

 

 


