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§ 1  Navn og motto 

 

Stk. 1  

Klubbens navn er ”Holstebro Y’s Men’s Club”.  

Klubben er anerkendt (chartret) under The International Association of Y’s Men’s Clubs den 27. 

april 1964. 

 

Stk 2  

Klubbens medlemmer kaldes Y’s Men. 

Stk. 3  

Klubbens motto er: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. 

 

§ 2  Formål 

Stk. 1  

Klubben søger gennem aktiv tjeneste m.v. at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirk-

somheder, specielt for ungdommen. 

Stk. 2  

Klubbens formål er: 

               a) at dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste 

               b) at holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i religiøse, samfunds- 

                          mæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender, 

               c) at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet 

                          klubben dog afholder sig fra partipolitisk stillingtagen, 

               d) at støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og andre værdige organisationer ved med- 

                          lemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser. 

 

§ 3  Medlemskab 

Stk. 1  

Klubben har kun én slags medlemmer, nemlig ”mandlige aktive” medlemmer. 

 

Stk. 2 

Klubbens medlemmer skal så vidt muligt udgøre et tværsnit af den danske befolkning, og det til-

stræbes derfor, at der som hovedregel højst optages to medlemmer fra samme erhverv. 
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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. Det bør tilstræbes, at fortrinsvis yngre optages 

som medlemmer. 

 

Stk. 4  

Ethvert medlem kan bringe egnede emner til nye medlemmer i forslag til formanden for medlems-

udvalget. Forslaget forelægges – efter en forudgående behandling i medlemsudvalget – af forman-

den for medlemsudvalget på det nærmest følgende interne klubmøde.   

Ved forelæggelsen skal der oplyses om emnets alder, beskæftigelse, familieforhold, fritidsinteresser 

osv., ligesom der ved forelæggelsen skal oplyses om, at eventuelle indsigelser skal ske til præ-

sidenten senest 10 dage derefter. 

Sekretæren skal umiddelbart efter forelæggelsen skriftligt orientere fraværende medlemmer om 

de(t) foreslåede emne(r). 

Den, som ønsker at gøre indsigelse, skal overfor præsidenten skriftligt indgive en begrundet indsi-

gelse mod emnet. Præsidenten skal herefter drøfte indsigelsen med præsidiet, der om nødvendigt 

kan drøfte indsigelsen med henholdsvis medlemmet, der har foretaget indsigelsen og med for-

slagsstilleren. Der skal være en væsentlig begrundelse for, at indsigelsen kan følges. Præsidenten 

giver straks meddelelse om en accepteret indsigelse til formanden for medlemsudvalget samt orien-

terer om indsigelsen på først kommende interne klubmøde. 

Godkendelse af et emne gælder for et år. 

Hvis der ikke modtages indsigelse, eller hvis indsigelsen afvises, inviteres den foreslåede som gæst 

i klubben. Efter en passende tid som gæst (3 – 4 klubmøder) rettes der forespørgsel fra medlems-

udvalgets formand til gæsten, om han ønsker at blive optaget (chartret) som medlem. 

 

Stk. 5 

Præsidiet drager omsorg for, at medlemsoptagelsen (chartringen) sker under passende højtidelige 

former i overensstemmelse med klubbens sædvane. 

 

Stk. 6  

Det ved optagelsen udleverede klubemblem er klubbens ejendom og bør så vidt muligt tilbage-

leveres ved medlemmets udtræden af klubben. 

§ 4  Kontingent 

 

Stk. 1  

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et regnskabsår af gangen, og det årlige kon-

tingent skal betales i 2 rater halvårligt senest den 30. juni og den 31. december. 

I tilfælde af et medlems orlov fastsættes kontingentet, som det er anført i vedtægternes § 7, stk. 1. 
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Stk. 2 

Ud over betalingen af det vedtagne kontingent har medlemmerne ingen økonomiske forpligtelser 

over for klubben. 

 

Stk. 3 

Når et nyt medlem optages i klubben, skal han i optagelsesåret betale kontingent forholdsmæssigt 

fra den 1. i måneden efter optagelsen. 

 

Stk. 4 

Såfremt et medlem har været fraværende 3 på hinanden følgende klubmøder uden at melde afbud, 

eller såfremt et medlem er i kontingentrestance i mere end 2 måneder, kan han udelukkes af 

klubben efter beslutning af præsidiet. Forinden udelukkelse besluttes, skal præsidenten dog tage en 

samtale med  det pågældende medlem, og såfremt han inden en rimelig frist bringer sit økonomiske 

mellemværende med klubben i orden, bør udelukkelse normalt ikke ske. 

 

§ 5  Regnskab og revision 

 

Stk. 1  

Klubbens regnskabsår er: 1. april – 31. marts. 

 

Stk. 2  

På hvert års ordinære generalforsamling vælges blandt klubbens medlemmer 2 revisorer og 1 revi-

sorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 3 

Der stiles efter, at klubbens formue altid er på mindst kr. 50.000. 

 

§ 6  Præsidium 

 

Stk. 1    

Klubben ledes af et præsidium bestående af følgende 5 medlemmer: 

 

 a) præsident 

 b) vicepræsident 

 c) vicepræsident elect 

 d) sekretær 

 e) skatmester 

  

Stk. 2  

Inden udgangen af februar måned hvert år foretages der valg af præsidiemedlemmer for det kom-

mende klubår på et klubmøde, hvortil kun medlemmer har adgang, og hvortil der indkaldes skrift-

ligt ved brev eller mail til hvert medlem med mindst 7 dages og højst 14 dages varsel. Indkaldelsen 

udsendes af præsidiet.  
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Valgbare til præsidiet er medlemmer, der på valgdagen har været medlem af klubben i mindst 3 år. 

Ethvert medlem kan fremsætte et eller flere kandidatforslag, som skal være præsidenten i hænde 

senest den 15. januar. 
Præsidiet skal opstille en kandidatliste med mindst 5 emner. Præsidiet skal ved forespørgsel sikre 

sig, at mindst et af emnerne er villig til at påtage sig posten som vicepræsident. 

 

Stk. 3 

Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse 

den 1. juli. 

Stk. 4 

Der vælges hvert år 2 præsidiemedlemmer, idet vicepræsidentens funktions-periode er 1 år, mens 

både sekretærens og skatmesterens funktionsperiode er 2 år, der er forskudt, således at i lige år skal 

posten som skatmester besættes, og i ulige år skal posten som sekretær besættes. 

Genvalg til posterne sekretær og skatmester kan ikke finde sted. 

Valget sker ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte medlemmer. Brevafstemning kan ske i 

tilfælde af sygdom, og i så fald skal stemmeseddelen være præsidenten i hænde senest dagen før 

valgdagen. 

 

De 2 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed vil valget af præsi-

diemedlemmer være at afgøre ved lodtrækning. Første og anden suppleant til præsidiet er de 2 kan-

didater, der næst efter de 2 valgte kandidater har opnået de højeste stemmetal. I tilfælde af stem-

melighed vil valget af suppleanter være at afgøre ved lodtrækning.  

Vicepræsidenten fortsætter i det følgende klubår som præsident. 

Pastpræsidenten er det foregående klubårs præsident. 

I øvrigt konstituerer præsidiet sig selv. 

 

Stk. 5  

Præsidiet skal drage omsorg for,  

   at klubbens beslutninger bringes til udførelse, 

   at klubbens forpligtelser over for The International Association of Y’s Men’s Clubs opfyldes, 

   at lovene overholdes. 

  

Stk. 6  

Præsidiets afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er præsiden-

tens stemme afgørende. 

 

§ 7  Generalforsamling  

 

Stk. 1  

Klubbens øverste myndighed i interne klubanliggender er generalforsamlingen. Der afholdes ordi-

nær generalforsamling hvert år inden udgangen af juni måned. 
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Stk. 2 

Indkaldelse til en ordinær generalforsamling skal ske skriftligt ved brev eller mail til hvert medlem 

med mindst 21 og højst 28 dages varsel 

Indkaldelsen skal indeholde: 

a) tid og sted for generalforsamlingen, 

b) angivelse af seneste dato for fremsendelse af forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på ge- 

    neralforsamlingen, idet forslagene skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalfor-  

    samlingen. 

 

Stk. 3  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

a) valg af dirigent 

b) præsidenten aflægger beretning 

c) skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for klubben til godkendelse 

d) skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for madkassen til godkendelse. 

e) fastsættelse af kontingent 

f) udvalgsformændene aflægger beretning 

g) valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

h) indkomne forslag 

i) eventuelt 

Dagsorden skal herefter udsendes af præsidiet, så den kan være medlemmerne i hænde mindst 7 

dage før generalforsamlingen. Sammen med dagsordenen udsendes de reviderede regnskaber. 

 

Stk. 4 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af præsidiet eller efter begæring af 

mindst en tredjedel af klubbens medlemmer. En sådan begæring skal skriftlig meddeles til 

præsidenten og skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Herefter skal præsidiet senest 14 dage 

efter begæringens modtagelse til hvert medlem pr. brev eller mail udsende indkaldelse til den  

ekstraordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 7 

dages og højst 14 dages varsel. 

 

Stk. 5 

Vedtagelser på en generalforsamling sker ved almindelig stemmeflertal, jfr. dog §§ 10 og 12. I til-  

fælde af stemmelighed skal dirigenten, hvis forslaget opretholdes, stille forslaget til afstemning på 

ny. Hvis der også ved anden afstemning er stemmelighed, er forslaget bortfaldet. 

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét medlem begærer det. 

 

Stk. 6 

På en generalforsamling har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun 

medlemmer har adgang til generalforsamlingen. 
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§ 8  Tegning 

 

Stk. 1 

Klubben tegnes af præsidenten eller af 2 medlemmer af præsidiet. Ved køb, salg eller pantsætning 

af fast ejendom tegnes klubben af det samlede præsidium. 

Vigtige spørgsmål bør dog forelægges på et klubmøde, men overholdelsen heraf har ingen indfly-

delse på aftalens gyldighed i forholdet til tredjemand,  hvis de forannævnte tegningsregler er iagtta-

get. 

 

Stk. 2 

For de af klubben indgåede aftaler hæfter klubben med sin formue, medens de enkelte medlemmer 

ikke på nogen måde hæfter personligt. 

 

Stk. 3 

Klubbens medlemmer må ikke påtage sig personlig hæftelse for klubben, hverken i form af kaution 

eller på anden måde, og de må heller ikke stille sikkerhed for klubbens økonomiske forpligtelser. 

 

Stk. 4 

Præsidiet kan meddele fuldmagt. Fuldmagt kan dog kun gives til medlemmer af klubben og ikke 

vedrørende køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jfr. § 8, stk. 1. Fuldmagt bør normalt kun 

gives til en særlig afgrænset opgave. 

 

§ 9 Økonomisk støtte 

Stk. 1. 

Al støtte skal ydes i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf, hvilket vil sige, at der kan 

ydes støtte til filantropiske eller sociale hjælpevirksomheder og andre værdige organisationer, for-

trinsvis for ungdommen. 

 

Stk. 2  

Almindeligvis støttes regions- og distriktsprojekter med det årlige beløb, som region eller distrikt 

angiver som gennemsnit pr. klub. 

 

Stk. 3 

Der kan ydes støtte til et antal fadderskaber for børn, såfremt det kan ske gennem værdige organi-

sationer. 

 

Stk. 4  

Særlige aktiviteter, der gennemføres med én eller flere samarbejdspartnere, der får andel af over-

skuddet, må kun ske med sådanne partnere, der falder ind under stk. 1. 
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Stk. 5  

Al støtte ud over det, der er nævnt i stk. 2, 3 og 4, ydes efter følgende retningslinier: 

 

a) støtte ydes som engangsbeløb 

b) der gives fortrinsstilling til lokale formål 

c) der ydes normalt ikke støtte til rejseformål 

d) indenfor disse retningslinier kan det til enhver tid siddende præsidium selv træffe afgørelse om 

     hvilke formål, der skal ydes støtte til, for så vidt angår støttebeløb på op til og med 3.500 kr. pr. 

     ansøgning. Bevilling af støttebeløb over 3.500 kr. skal afgøres på et internt klubmøde. 

 

§ 10  Lovændringer 

 

Stk. 1 

Til ændring af disse love kræves, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en behørigt ind-

varslet generalforsamling, og at det dér vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de fremmødte 

medlemmer. 

 

§ 11  Vedtægter 

 

Stk. 1 

I tilslutning til disse love er der udfærdiget vedtægter med nærmere bestemmelser om ledernes 

opgaver, kontingent og udvalg m.v. Vedtægterne kan vedtages og ændres ved simpelt stemmeflertal 

herfor på et klubmøde. 

 

§ 12  Klubbens ophævelse 

 

Stk. 1 

Klubben ophæves, såfremt dette lovligt vedtages på en generalforsamling med mindst to tredjedeles 

flertal af de fremmødte medlemmer, eller såfremt betingelserne for international godkendelse bort-

falder. 

 

Stk. 2  

Ved ophævelse af klubben skal klubben: 

   a) aflevere chartret til The International Association of Y’s Men’s Clubs, 

   b) afstå fra at benytte navnet Y’s Men’s Club eller andre betegnelser, som kan minde herom, 

   c) afstå fra at benytte bevægelsens emblem og kendetegn. 

 

Stk. 3 

Ved ophævelse af klubben skal klubbens formue tilfalde det kristne ungdomsarbejde i Holstebro 

efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen. 
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§ 13  Ikrafttræden 

 

Stk. 1  

Disse love er ændret på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2015 og træder i kraft fra 

denne dato. 

 

 

 

 

 

……………………................     ………………………………….     …. .………………………….. 

Anders Christensen           Henning Vesterbæk     Ole Frandsen 

Præsident            Dirigent     Sekretær 


