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§1  STIFTELSENS GRUNDLÆGGELSE,
NAVN OG HJEMSTED

1. Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Stiftelse), som er
en non-profit civil organisation, er stiftet den 1. ja-
nuar 1989.

2. Stiftelsens hjemsted er Glostrup.
3. Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse er under dette navn

registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-num-
mer 14414584.

§2

STIFTELSENS FORMÅL
A. Stiftelsens formål er som følger:

1. At beskytte og udvikle de nuværende faciliteter med det formål
at drage omsorg for, at muslimske tyrkere på passende måde
kan udføre deres religiøse pligter.

2. At højne det tyrkisk-muslimske samfund i Danmarks sociale
velfærdsstatus

3. At tilvejebringe muligheder for udviklingen af den i Danmark bo-
satte tyrkisk-muslimske befolknings religiøse liv.

4. At tilvejebringe information og vejledning til mennesker, der øn-
sker at vide mere om islam.

5. At arbejde i de rette fora på at modvirke islamfobi og enhver
form for diskrimination.

6. At finde svar på spørgsmål, der måtte rejse sig i forbindelse med
muslimers religiøse liv i Danmark.
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7. At støtte tyrkiske muslimer i Danmark i kulturelle og sociale
aktiviteter.

8. At tilvejebringe information og vejledning for dem, der ønsker at
konvertere til islam.

9. At virke til fremme for uddannelse og læring.
10. At yde assistance til begravelser, for derved at sikre at afdøde mus-

limer i Danmark bliver begravet i henhold til muslimske forskrifter.
11. At udføre sit arbejde uden henblik på profit, samt at spendere

donationer og indtægter til de i vedtægterne beskrevne formål.

B. Stiftelsens virke for opfyldelse af sit formål

1. Får udgivet bøger om islam og indgår i samarbejde med for-
lag til fremme for udbredelse af et bedre kendskab til islam og
muslimer.

2. Indgår i interreligiøs dialog med kirke og andre institutioner i
Danmark med relevans for stiftelsens formål.

3. Yder assistance i forbindelse med tilvejebringelse af religiøse
funktionærer til steder i Danmark med relativ høj koncentration
af muslimer med tyrkisk baggrund.

4. Yder assistance i forbindelse med udførelsen af den religiøse
pilgrimsfærd til Mekka og træffer i den forbindelse de nødvendi-
ge foranstaltninger i Danmark og Saudi Arabien med henblik på
bedre koordinering og organisering for derved at lette procedu-
rer og papirarbejde.

5. Bistår muslimer bosat i Danmark i forbindelse med omskærings-
ceremonier og vielser.
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6. Træffer de nødvendige foranstaltninger for transport af afdøde tyr-
kiske muslimer i Danmark til Tyrkiet, med henblik på begravelse
dér, eller træffer foranstaltninger for deres begravelse i Danmark.

7. Udføre videnskabelig forskning, som vedrører den Islamiske religion.
8. Sørger for afholdelse og koordinering af informative seminarer til

moskeers religiøse funktionærer.
9. Afholder kurser i koranrecitation og sprog.
10. Arbejder for etablering af uddannelsessteder, der underviser i

islam - som man eksempelvis ser det i Tyrkiet.
11. Sørger for oversættelse af bøger som Koranen, islamisk viden-

skab og islamisk kunst.
12. Tager kontakt med de danske myndigheder for at fremme ud-

buddet af kurser og undervisningsforløb for muslimske voksne
og børn om islam.

13. Organiserer og støtter sociale, kulturelle, videnskabelige og
sportslige aktiviteter indenfor rammerne af de i vedtægterne be-
skrevne formål for stiftelsen. I den forbindelse etablerer stiftel-
sen diverse kvinde- og ungdomsråd o.l.

14. Støtter de unge i at opnå mulighed for og adgang til højere
uddannelse.

15. Modtager pengegaver og andre donationer anvendes indenfor stif-
telsens ansvarsområder. Betingede donationer, såsom velgøren-
hedsgaver og almisse anvendes i henhold til deres angivne formål.

16. Stiftelsen ejer og erhverver fast ejendom til udnyttelse med hen-
blik på realiseringen af stiftelsens formål. Stiftelsen samarbejder
med Stiftelsen for Religiøse Anliggender i Tyrkiet. Hvis behov ha-
ves tager Stiftelsen kontakt med andre muslimske organisationer.
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17. Sender repræsentanter til konferencer om islam.
18. Organiserer og støtter konferencer og andre videnskabelige ar-

rangementer vedrørende Islam.
19. Arbejder for at forbedre udbyttet af de religiøse tjenester i en dansk

sammenhæng, dels ved at udvikle og højne de religiøse funktionæ-
rers danskkundskaber og faglige viden, og dels, gennem diverse
orienterings- og introduktionsforløb, at bistå dem med at tilegne sig
et mere indgående kendskab til det omgivende danske samfund.

20. Støtter aktiviteter af socialt og religiøst art arrangeret af rådgive-
rembedet for sociale og religiøse anliggender ved den Tyrkiske
ambassade i København.

C.  Stiftelsen udgør ingen aktiviteter, som er imod
tyrkisk eller dansk lov eller mod nationale vær-
dier og deltager ikke i politik.

§3

STIFTELSENS ORGANER
1. Bestyrelse
2. Direktion
3. Tilsynsråd
4. Det rådgivende udvalg (Samråd)
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§4

BESTYRELSEN
1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i stiftelsen.
2. Stiftelsens bestyrelse består af mindst 11 og højst

17 medlemmer. Fire af disse medlemmer vælges af
det rådgivende udvalg for én periode.

3. Præsidenten for Direktoratet for Religiøse Anliggen-
der, eller den af ham udpegede person, fungerer
som bestyrelsens formand. Vicepræsidenten for Di-
rektoratet for Religiøse Anliggender, Formanden for
Direktoratet for Udenrigsrelationer, samt Rådgiveren
for Religiøse og Sociale Anliggender ved den tyrkis-
ke ambassade i København er bestyrelsens auto-
matiske medlemmer i kraft af embedet. Rådgiveren
for Religiøse og Sociale Anliggender, hvis tjeneste-
periode udløber, fortsætter med at udføre disse op-
gaver indtil næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis
behov haves kan Rådgiveren for Religiøse og Socia-
le Anliggender vælge et af bestyrelsesmedlemmerne
som stedfortræder til varetagelse af disse opgaver.

4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.
5. Over halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal

være bosat i Danmark.
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6. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratræden væl-
ges et nyt medlem inden for senest seks måneder
efter fratrædelsestidspunktet. Bestyrelsen fører til
protokols nye medlemmers navne og adresser.

7. Bestyrelsens formand kan efter behov indkalde
bestyrelsen, dog mindst én gang hvert andet år.
Formanden indkalder bestyrelsen til bestyrelses-
møde, når dette kræves af et flertal af bestyrelsens
medlemmer.

8. Formanden for bestyrelsen indkalder Stiftelsens best-
yrelse til bestyrelsesmøde. Indkaldelse af bestyrelsen
meddeles bestyrelsens medlemmer skriftligt med 14
dages varsel og med angivelse af dagsorden.

9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af
bestyrelsen er tilstede. Afgørelser træffes ved sim-
pelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende.

10. Bestyrelsens beslutninger føres til protokols og
underskrives af de tilstedeværende medlemmer af
bestyrelsen. Et medlem, der ikke er enig i en bes-
lutning vedtaget af bestyrelsen, har ret til at få sin
mening noteret i protokollen.

11. Et medlem af bestyrelsen kan udpege en sted-
fortræder. De i vedtægterne gældende bestemmel-
ser vedrørende bestyrelsens medlemmer gælder li-
geledes stedfortrædere.
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12. Bestyrelsen sikrer, at stiftelsens midler anvendes i
henhold til de i vedtægterne angivne formål.

13. Bestyrelsen vælger stiftelsens direktion.
14. De bestyrelsesmedlemmer, der er automatiske

bestyrelsesmedlemmer i kraft af embedet, kan fo-
reslå sig selv eller en anden person udefra som
kandidat til medlemskab af bestyrelsen.

§5

OPHØR AF MEDLEMSKAB AF 
BESTYRELSEN

Medlemskab af bestyrelsen ophører under følgen-
de forhold:

1. Ved det pågældende medlems død.
2. Når et medlem efter eget ønske trækker sig tilbage.
3. I tilfælde af medlemmets konkurs eller umyndiggø-

relse, hvorved det pågældende medlem af den ene
eller anden årsag bliver ude af stand til at varetage
sine pligter som bestyrelsesmedlem.

4. I tilfælde af at et medlem af bestyrelsen fremviser
opførsel i modstrid med stiftelsens grundlæggende
værdier og formål, eller fremviser forsømmelighed i
forbindelse med sine ansvar og pligter, kan denne
fratages sit medlemskab af bestyrelsen.
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5. Et bestyrelsesmedlem valgt af det rådgivende ud-
valg mister sit medlemskab i bestyrelsen ved valg-
periodens udløb.

6. Den religiøse funktionær mister ligeledes sit besty-
relsesmedlemskab ved udløbet af sin tjenesteperi-
ode i Danmark.

§6

DIREKTIONEN
1. Bestyrelsen ansætter direktionen, som består af

mindst fem og højest syv faste medlemmer, samt
tre suppleanter. Direktionens medlemmer vælges
for to år ad gangen. En person kan regulært højest
vælges to hinanden efterfølgende perioder, og hø-
jest tre perioder sammenlagt fordelt over forskellige
perioder.

2. På sit førstkommende direktionsmøde vælger di-
rektionen blandt sine medlemmer en formand, kas-
serer og sekretær.

3. Direktionen, som er stiftelsens udøvende organ,
varetager stiftelsens daglige ledelse og arbejder
for realiseringen af det i vedtægterne beskrevne
formål.
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§7

TILSYNSRÅD
Tilsynsråd, har til opgave at påse, at direktionen 
udfører sit arbejde efter hensigten, herunder kon-
trollere Stiftelsens finansielle forhold, faktuarer 
m.m. samt kontrollere, at Stiftelsens formue an-
vendes til det i vedtægten angive formål.

Bestyrelsen udpeger ved to tredjedeles flertal af 
bestyrelsesmedlemmer to bestyrelsesmedlem-
mer og 2 suppleanter til tilsynsrådet.  Der må ikke 
være personsammenfald i tilsynsrådet og direkti-
onen, hvorved der opnås uafhængighed mellem 
de to organer.
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§8

DET RÅDGIVENDE UDVALG (SAMRÅD)
Det rådgivende udvalg består dels af repræsen-
tanter fra lokale foreninger, tilknyttet Dansk Tyr-
kisk Islamisk Stiftelse, og dels de religiøse funk-
tionærer ved moskeer tilknyttet Dansk Tyrkisk 
Islamisk Stiftelse. Bestyrelsen i de enkelte lokal-
foreninger vælger hvert to repræsentanter til stif-
telsens rådgivende udvalg. Mens medlemmerne 
af det rådgivende udvalg ikke har stemmeret i be-
styrelsen kan de indkaldes som rådgivere, og stif-
telsens direktion kan, efter behov, invitere dem til 
sine møder, hvorved medlemmer af det rådgiven-
de udvalg kan få mulighed for at fremsætte ideer 
og forslag, samt under møder give meninger til 
kende i form af rådgivning. 

§9

DIREKTIONSAFGØRELSER OG 
TEGNINGSRET

Direktionen træffer beslutning om sine aktivite-
ter. Direktionens afgørelser kan ikke være i mod-
strid med de i vedtægterne beskrevne formål og 
grundprincipper.
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Direktionen træffer sine beslutninger ved simpelt 
stemmeflertal. Ved stemmelighed er direktionsfor-
mandens stemme udslagsgivende.
Stiftelsen tegnes indenlands og udenlands af 
følgende: 

1. Af direktionsformanden.
2. Af de medlemmer, direktionen giver fuldmagt til for

bestemte formål og for udførelse af opgaver defi-
neret af direktionsafgørelser.

3. Den administrative leder af stiftelsen eller en af stif-
telsens øvrige ansatte, som har fået fuldmagt af di-
rektionen til varetagelse af bestemte opgaver og
sagforhold.

4. Direktionsformanden og kassererens underskrifter
repræsenterer og forpligter stiftelsen med hensyn til
kontanter, banktransaktioner o.l.

§10

REGNSKABSÅR
Stiftelsens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabsåret begynder den 1. januar og slutter 
den 31. december.



VEDTÆGTER FOR DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE 13

§11

ÅRSBERETNINGER
Årsberetninger udfærdiges på følgende måde:

1. Senest fire måneder efter udgangen af hvert regns-
kabsår udfærdiger direktionen årsberetning, balan-
ce, årsregnskab og øvrige regnskabsrapporter for
det forgangne regnskabsår.

2. Senest 6 måneder efter udgangen af et regnskab-
sår sender direktionen årsregnskabet, underskre-
vet af direktionsformanden, sekretæren og regns-
kabsføreren til Erhvervsstyrelsen.

§12

ÆRESMEDLEMSKAB
Personer eller institutioner, som har skænket stif-
telsen donationer af betragtelig størrelse kan ved 
bestyrelsesafgørelse optages i stiftelsen som 
æresmedlemmer. Årsberetning sendes til de 
æresmedlemmer, der således ønsker.
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§13 FORENINGERS MEDLEMSKAB AF
DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE

Foreninger, tilslutter sig de i stiftelsens vedtægter 
beskrevne formål kan opnå medlemskab af stif-
telsen. En forening, der opnår medlemskab af stif-
telsen, kan få mulighed for at benytte sig af stif-
telsens ejendomme og de øvrige goder stiftelsen 
stiller til rådighed.  
For at opnå medlemskab af Dansk Tyrkisk Isla-
misk Stiftelse skal en forening opfylde følgende 
betingelser:

a. Den kandiderende forenings bestyrelse skal have godkendt de
alment gældende vedtægter, som stiftelsen har udarbejdet for
sine medlemsforeninger.

b. Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt af den pågælden-
de forenings bestyrelsen til stiftelsen.

c. Stiftelsens direktion skal have godkendt den pågældende for-
enings optagelse som medlem af stiftelsen.

Hvis en medlemsforening ønsker at foretage spe-
cifikke ændringer i de alment gældende vedtæg-
ter for medlemsforeninger, herunder især de be-
stemmelser, der vedrører foreningers forhold til 
stiftelsen, skal den pågældende medlemsforening 
søge om stiftelsens skriftlige godkendelse dertil.
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En forening, der ikke længere opfylder én eller fle-
re af betingelserne for medlemskab får først en 
mundtlig, dernæst to skriftlige advarsler med en 
måneds varsel mellem hver advarsel. Hvis for-
eningen, trods de skriftlige advarsler, stadig ikke 
opfylder betingelserne for medlemskab, får den 
bragt sit medlemskab til ophør ved stiftelsens 
direktionsafgørelse.   

§14

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer skal godkendes af stiftelsens 
bestyrelse og fondsmyndigheden (Civilstyrelsen). 
Vedtægtsændringer sker med 2/3 af de afgivne 
gyldige stemmer på bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal være tilstede el-
ler repræsenteret ved mødet for at træffe en så-
dan beslutning. Er alle bestyrelsesmedlemmer 
ikke tilstede eller repræsenteret, indkaldes til et 
nyt bestyrelsesmøde tidligst to uger og senest 
seks uger fra det første møde. På dette andet be-
styrelsesmøde kan beslutningen træffes med 2/3 
af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Forslag om ændringer af vedtægter skal fremgå 
af indkaldelse til mødet. 
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Bestyrelsen har til ansvar at meddele fondsmyn-
digheden angående vedtægtsændringer. 

§15

OPHØR
Reglerne for vedtægtsændringer gælder også i 
forbindelse med stiftelsens eventuelle ophør. Den 
del af stiftelsens kontanter og fast ejendom, som 
måtte være tilbage ved likvidation, efter ophør, 
overføres til Direktoratet for Religiøse Anliggen-
der i Tyrkiet. 
Denne vedtægt blev vedtaget enstemmigt på ge-
neralforsamlingen afholdt den 06. april 2019.
Denne blev godkendt af Civilstyrelsen den 6. juni 
2019 og trådte i kraft.



DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI TÜZÜĞÜ32


