
International Association of 
Y’s Men’s Club  

Ringkøbing   

           Love og vedtægter



Vedtægter for Ringkøbing Y’s Men’s club

§ 1 Lederens opgaver
Stk.1 Præsidenten

� Leder alle klub- og præsidiemøder
� Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke
� Afholder møde med udvalgsformændene inden disse tiltræder 1. juli
� Sætter sig i forbindelse med medlemmer, der har været fraværende

iflg. § 9
� Skal hver måned i perioden august til november og januar til maj skrift-

lig indkalde til præsidiemøde

Stk. 2 Vicepræsidenten

�  Overtager præsidentens opgaver ved dennes fravær

Stk. 3 Sekretæren

� Fører protokol over klubbens interne møder samt præsidiemøderne
� Fører lister over mødedeltagerne ved ordinære klubmøder
� Ved fraflytning fremsendes medlemmets navn og adresse til nærmeste

klub

Stk. 4 Skatmesteren

� Opkræver klub- og andre kontingenter
� Udbetaler fra klubbens særlige midler efter anvisning fra økonomiud-

valget
� Udbetaler fra klubbens almindelige kasse ifølge bilag
� Fører specificeret driftsregnskab, aktivitetsregnskab og statusregn-

skab. Regnskabsåret er 1. april til 31. marts. To af klubben valgte revi-
sorer gennemgår skatmesterens regnskaber

§2 Medlemsoptagelse
Stk. 1 Medlemskandidatens navn og personlige oplysninger meddeles forud til

præsidenten

Stk. 2 Såfremt der ikke sker indsigelser, introduceres gæsteemnet ved første
ordinære klubmøde

Stk. 3 Begrundet indsigelse mod et gæsteemne kan herefter ske senest 8 dage
efter klubmødet. Såfremt dette ikke sker, inviteres gæsten til næstføl-
gende klubmøde

Stk. 4 Ved optagelsen udleveres Y's Men's Club's emblem, der tilhører klubben
og derfor skal tilbageleveres ved medlemskabets ophør.

§ 3 Kontingent
Stk. 1 Kontingent, som betales halvårligt forud, fastsættes for et år ad gangen

på generalforsamlingen i maj

§ 4 Klubmøder
Stk. 1 Ordinære afholdes mindst 2 gange månedlig i perioden august til novem-

ber og januar til maj

Stk. 2 Præsidenten kan skriftlig indkalde medlemmerne til særlige møder



§ 5 Præsidium
Stk. 1 Klubben ledes af et præsidium på 4 medlemmer, som vælges på klub-

møde i februar

Stk. 2 Præsidiets medlemmer vælges for 2 år af gangen, og der afgår efter tur
2 hvert år.
Hvert år vælges en vicepræsident, der normalt bliver præsident det føl-
gende klubår.
På skift vælges der hvert andet år enten skatmester eller sekretær.
Desuden vælges der hvert år 2 revisorer.

Stk. 3 Præsidenten foranlediger, at medlemmerne senest 14 dage for præsidie-
valg, afleverer forslag på 2 kandidater til præsidiet.

Stk. 4 Samtlige valg afgøres ved almindelig stemmeflertal. 

Stk. 5 Det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli

Stk. 6 Præsidiet nedsætter udvalgene.

Stk. 7 Afgående præsident (past præsident ) deltager efter behov i præsidie-
møderne.

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1 Klubbens generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til
præsidenten senest 14 dage før general- forsamlingen.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:

a.  Valg af dirigent

b.  Præsidentens beretning

c.  Udvalgsformændenes beretning

d.  Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab

e.  Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommede     
     klubår 

f.   Indkomne forslag 

g.  Eventuelt

Stk. 4 Dagsorden, regnskab og budget tilsendes medlemmerne senest 8 dage
for generalforsamlingen.

§ 7 Udvalg
Stk. 1 Præsidenten har adgang til udvalgsmøderne

Stk. 2 Før første klubmøde skal præsidiet have udnævnt følgende udvalg:

h. Program og extension

Vicepræsidenten er formand for dette Udvalg,

� der fastlægger forårs- og efterårsprogrammet for klubbens møder
� søger at finde mulighed for dannelse af nye klubber
� søger til stadighed at forøge eller holde medlemstallet

i. Økonomi

Skatmesteren er formand for dette udvalg, der

� behandler ansøgninger om penge til formål, som klubben vil støtte
� orienterer om ansøgninger på et klubmøde 

j. Frimærke

Dette udvalg indsamler frimærker og penge til Bishopfonden

Stk. 3 Præsidiet kan nedsætte andre udvalg efter behov 

Stk. 4 Udvalgene tiltræder 1. juli



§ 8 Klubdelegater
Stk. 1 Klubben kan yde tilskud til udsendelse af klubbens officielle delegerede til

alle Y's Men's konferencer

§ 9 Ophør af medlemskab
Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftlig til præsidenten med mindst 8 dages varsel

Stk. 2 Medlemskab fortabes ved:

� Fravær 3 på hinanden følgende ordinære klubmøder uden afbud
� Ved at være i restance for mere end 6 måneders klubkontingent eller

andre økonomiske forpligtelser overfor klubben

§ 10 Klubbens ophør
Stk. 1 Ophører klubben eller udelukkes klubben, skal den øjeblikkeligt aflevere

sit charter til 'The International Association of Y's Men's Clubs", eller
andre ord, der minder om dette, samt ophøre med at benytte bevægel-
sens emblemer og kendetegn

Stk. 2 Ved klubbens ophør tilfalder dens midler "The International Association
of Y's Men's Clubs" (repræsentant ved International Direktor)

§ 11 Fuldmagt
Stk. 1 Klubbens daglige, økonomiske drift varetages af præsidiet. Dog kan afta-

ler om køb og salg af fast ejendom kun indgås ved vedtagelse på et
klubmøde

§ 12 Ændringer
Stk. 1 Disse vedtægter kan ændres ved et ordinært klubmøde af 2/3 af de frem-

mødte under forudsætning af, at ændringsforslag er meddelt medlem-
merne skriftligt mindst 3 uger før afstemningen, og forudsat, at de ønske-
de ændringer ikke står i modstrid med den internationale bevægelses
formål.

Præsidiet indstiller vedtægterne til godkendelse på det interne møde den 9. feb. 2000 

Søren P. Iversen    Steen Skovby Jensen    Kristen Kjær Lauridsen    Kristen Grysbæk



LOVE

§ 1 Navn
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
Klubbens formål er:

Stk. 1 At dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste

Stk. 2 At holde medlemmerne orienteret om og aktivt engageret i religiøse,
samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggende

Stk. 3 At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale
spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen

Stk. 4 At støtte aktiviteter i den lokale KFUM og andre værdige organisationer
ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser

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

Stk. 2 Klubbens medlemmer skal så vidt muligt udgøre et tværsnit af befolknin-
gen

Stk. 3 Klubben bør tilstræbe, at der sker en passende tilgang af nye medlem-
mer, således at der altid findes et tilstrækkeligt antal til løsning af klub-
bens opgaver

§ 4 Ledelse
Klubben ledes af et præsidium på mindst fire medlemmer ( præsident, vicepræ-
sident, skatmester og sekretær )

§ 5 Bestyrelse
Finder klubben det nødvendigt, kan der oprettes en bestyrelse (Board of Direc-
tors) bestående af præsident og formændene for hvert af de nedsatte udvalg

§ 6 Ændringer
Stk. 1 Denne lov kan ændres ved et ordinært klubmøde 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

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 internatio-
nale konferencer skal efter samme regler forelægges klubben til vedta-
gelse eller forkastelse, idet forkastelse dog kan medføre klubbens op-
hævelse

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

Ovenstående love er af Ringkøbing Y's Men's Club vedtaget på klubmøde den 17. maj 1978
           Frede Vestergaard / præsident


