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  LOVE for 

Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring 

Den internationale Y's Men's bevægelse er et verdensomspændende kammeratskab af 
personer 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 og Kvinder stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og 
yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden.  
Bevægelsen er opdelt i selvstændige regioner, som har vedtaget egne love indenfor 
den overordnede internationale formålsparagraf. 
 

Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring er en del af dette fællesskab og har vedtaget 

følgende: 

§ 1 Navn 

Klubbens navn er: ”Vendelbo Y’s Men’s Club, Hjørring”, anerkendt (chartret) under 
”The International Association of Y’s Men’s Clubs” den 6. oktober 2012. 

Klubbens medlemmer kaldes "Y's Men". 

Klubbens motto er "Vi vedkender os den pligt, der følger med enhver ret".   

§ 2 Formål og opgaver 

Klubbens formål er: 

• at virkeliggøre bevægelsens formål på kristent grundlag  

• at arbejde for bevægelsens videre udvikling  

• at varetage den lokale klubs lokale, distriktsmæssige, regionale og 
internationale interesser. 

Klubbens opgave er: 

• at fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK 

• at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde 

• at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, 
idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen 

• at holde medlemmerne informeret om og aktivt engagerede i religiøse, 
samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender 
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• at dyrke godt kammeratskab 

• at støtte internationale og regionale projekter i bevægelsen 
 

§ 3  Medlemskab 

Stk. 1   Klubben har kun én slags medlemmer, nemlig: aktive mænd og kvinder der 
deltager efter formåen. 
Præsidiet kan bevilge et medlem orlov for op til 1 år ad gangen. 

Stk. 2   Klubben tilstræber, at der sker en jævn tilgang af nye medlemmer, således at 
nye medlemmer roligt kan integreres i klubbens arbejde og formål. 

 
Stk. 3   Alle klubbens medlemmer kan overfor ekstensionudvalget foreslå nye 

interesserede som gæster i klubben. 
Forud for første mødedeltagelse orienteres præsidenten og mødelederen. 
Efter en passende tid tilbyder ekstensionudvalget gæsten at blive optaget 
(chartret) i klubben som nyt medlem.                                                                    

Stk. 4   Præsidiet drager omsorg for, at optagelsen (chartringen) sker under passende 
højtidelige former i overensstemmelse med klubbens sædvane.                                                                               

Stk. 5   Det ved optagelsen udleverede klubemblem er klubbens ejendom og skal 
tilbageleveres ved udtræden af klubben. 

§ 4  Udmeldelse og udelukkelse  

Såfremt et medlem har været fraværende 3 på hinanden følgende møder uden at 
melde afbud, eller såfremt et medlem er i restance med kontingent mere end 3 
måneder efter forfaldsdato, kan medlemmet udelukkes af klubben efter beslutning af 
præsidiet. Forinden udelukkelse besluttes, skal præsidenten dog tage en samtale med 
det pågældende medlem. 

Ønsker et medlem af klubben at udmelde sig, skal dette ske skriftligt til klubbens 
præsident. Inden offentliggørelse i klubben af ønsket skal præsidenten tage kontakt 
med medlemmet for afklaring af, om udmeldelsen skyldes forhold i klubben. 
Tilbagekaldelse af udmeldingen kan foretages ligesom et udmeldt medlem senere kan 
genindmeldes og optages som medlem ved at rette henvendelse til præsidiet. 

§ 5  Præsidium  

Stk. 1  Klubben ledes af et præsidium på 4 medlemmer: 
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 a. præsident 
b. vicepræsident 
c. sekretær 
d. skatmester  

Stk. 2  Til præsidiet vælges hvert år en vicepræsident. Vicepræsidenten er 
automatisk det følgende års præsident. Sekretær og skatmester vælges for 2 
år. Sekretæren vælges i lige år, skatmesteren vælges i ulige år. 

Stk. 3  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, samt at loven overholdes. 

Stk. 4  Præsidiets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er præsidentens stemme afgørende. 

Stk. 5  Præsidiet kan meddele fuldmagt. Fuldmagt kan dog kun gives til 
medlemmer af klubben og ikke vedrørende køb, afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom, jfr. § 8, stk. 1, 2. pkt. Fuldmagt bør normalt kun gives til en 
særlig afgrænset opgave. 

§ 6  Kontingent 

Stk. 1  Kontingentet, som betales halvårligt forud, fastsættes normalt for ét år ad 
gangen på generalforsamlingen. Ud over betalingen af det vedtagne 
kontingent inklusiv et fast bidrag til regionens Time Of Fast-projekt har 
medlemmerne ingen økonomiske forpligtelser over for klubben. 

Stk. 2  Nye medlemmer betaler kontingent fra begyndelsen af førstkommende 
halvår efter optagelsen (chartringen). 

Stk. 3  Medlemmer, som har orlov, betaler fuldt kontingent. 

§ 7 Generalforsamling og præsidievalg 

Stk. 1  Klubbens øverste myndighed i interne klubanliggender er 
generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 
inden udgangen af juni måned. 

Stk. 2  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af præsidiet 
eller efter begæring af en tredjedel af klubbens medlemmer. Begæringen 
skal være ledsaget af forslag til dagsorden, hvorefter præsidenten inden 14 
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dage udsender indkaldelse med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal derefter afholdes inden for en tidsramme på 14 dage. 

Stk. 3  Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt via mail til hvert medlem 
med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen vedlægges en midlertidig 
dagsorden, jfr. stk. 4. Indkomne forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være præsidenten i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

 Et revideret klubregnskab samt evt. indkomne forslag til behandling 
fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Er der 
ingen forslag indkommet, falder punktet "Indkomne forslag" bort. 

Stk. 4  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde 
følgende punkter: 
a. Valg af dirigent  
b. Præsidentens beretning 
c. Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab 
d. Forslag til budget for det kommende arbejdsår og fastsættelse af 
kontingent 
e. Udvalgsformændenes beretninger 
f. Valg af revisorer 
g. Indkomne forslag 
h. Eventuelt  

Stk. 5  Vedtagelser på en generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed 
blandt de fremmødte, jfr. dog §§ 9 og 11. I tilfælde af stemmelighed skal 
dirigenten, hvis forslaget opretholdes, stille forslaget til afstemning på ny. 
Hvis der også ved 2. afstemning er stemmelighed, er forslaget bortfaldet. 
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét medlem begærer det. 

Stk. 6  På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem 1 stemme. 

Stk. 7  Inden udgangen af januar måned fremlægger præsidenten præsidiets forslag 
til ny vicepræsident og evt. sekretær og skatmester. Eventuelle andre forslag 
skal være sekretæren i hænde, inden endeligt valg af præsidium foretages på 
et (klub)møde, inden udgangen af februar måned. Samtykke fra kandidaterne 
skal forud være indhentet. 

Stk. 8  Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium 
overtager klubbens ledelse den 1. juli. 

§ 8 Tegning 
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Stk. 1  Klubben tegnes af præsidenten eller 2 medlemmer af præsidiet. Ved køb, 
afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af det samlede 
præsidium. Vigtige spørgsmål bør dog forelægges på et klubmøde, men 
overholdelse heraf har ingen indflydelse på aftalens gyldighed i forhold til 
tredjemand, hvis de forannævnte tegningsregler er iagttaget. 

Stk. 2  For de af klubben indgåede aftaler hæfter klubben med sin formue, medens 
de enkelte medlemmer ikke på nogen måde hæfter personligt. 

§ 9 Lovændringer 

Til ændring af lovene kræves, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en 
behørigt indvarslet generalforsamling og dér vedtages af to tredjedele af de 
fremmødte. 

§ 10 Vedtægter 

I tilslutning til disse love kan der udfærdiges vedtægter med nærmere bestemmelser 
om opgaver, kontingent, udvalg m.v. Eventuelle ændringsforslag til vedtægterne 
sendes til præsidiet, der videresender til medlemmerne. Vedtægtsændringer kan med 
14 dages varsel til medlemmerne vedtages med simpelt stemmeflerhed på et 
klubmøde eller en generalforsamling. 

§ 11 Klubbens ophævelse 

Stk. 1  Klubben ophæves, såfremt dette lovligt vedtages på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger af to tredjedele af de fremmødte, eller såfremt 
betingelserne for international godkendelse bortfalder. 

Stk. 2  Ved ophævelse af klubben skal denne aflevere chartret til "The International 
Association of Y's Men's Clubs", afstå fra at benytte navnet "Y's Men's 
Club" eller andre betegnelser, som kan minde herom samt afstå fra at benytte 
bevægelsens emblem og kendetegn. 

Stk. 3  Ved ophævelse af klubben skal klubbens formue tilfalde det kristne 
ungdomsarbejde i Hjørring efter nærmere bestemmelse af 
generalforsamlingen. 

§ 12 Ikrafttræden 

Disse love, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 02.01.2012,  
ændres herved i henhold til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 27. 
maj 2013, dog under forudsætning af Region Danmarks godkendelse.  
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Hjørring, 27. maj 2013 
 

Dirigent:  Præsident: 
 

    
(Johannes Bæk)  (Poul K. Simonsen) 
 

Ovenstående love godkendes herved af Regionsledelsen i Region Danmark. 

 

_______________, den __________ 
 

  
(Bjarne Sønderskov (RD)) 

 

 


