
 
42654 

 



 

  

. . . at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret 
. . . to acknowledge the duty that accompanies every right 

2 

 

The Y’s Men International 

International Association of Y’s Men’s Clubs 

 

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 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. 

 

Juni 2022 

 

Region Danmarks love, vedtægter og retningslinjer (VR) 

 

Artikel I - Navn og motto 

§ 1 

Regionens navn er “Region Danmark under The International Association of Y’s 

Men’s Clubs”, og dens motto er “At vedkende sig den pligt, der følger med enhver 

ret” (VR 101). 

 

VR 101 

I stedet for det fuldstændige officielle navn “Region Danmark under The 

International Association of Y’s Men’s Clubs” kan man anvende betegnelsen 

“Y’s Men International, Region Danmark”. 

 

Artikel II - Formål og opgaver 

§ 2 

Regionens opgave er, på kristent grundlag, inden for sit område i overensstemmelse 

med de internationale love at virkeliggøre bevægelsens formål, at arbejde for 

bevægelsens videre udvikling samt varetage de lokale klubbers regionale og 

internationale interesser (VR 102). 

Organisationens hovedsprog er dansk med engelsk som sekundært sprog. 
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VR 102 

Region Danmarks område omfatter Danmark, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Kroatien, 

Slovakiet, Bulgarien, Rumænien, Moldova, Kosovo, Albanien og Ukraine i 

henhold til beslutninger i regionsrådet og aftale med Det internationale Råd 

(IC). 

Området kan efter særlig beslutning af generalforsamlingen efter indstilling fra 

Regionsrådet og med godkendelse i Det Internationale Råd (IC) udvides eller 

indskrænkes. 

 

§ 3 

De tilsluttede Y’s Men’s klubber søger bevægelsens formål fremmet ved: 

A. At fungere primært som tjenesteklubber for KFUM og KFUK. 

B. At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde. 

C. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale 

spørgsmål, idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen 

(VR 202). 

D.  At holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, 

samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender. 

E.  At dyrke godt kammeratskab. 

F.  At støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen. 

 

VR 202 

Det er sædvanligt, at en klub fra tid til anden også har politikere som talere, 

men klubben som sådan tager ikke noget partipolitisk standpunkt, ligesom det 

enkelte medlem bør undlade at bruge klubben som forum for politisk agitation. 

 

Artikel III - Medlemskab 

§ 4 

Regionens medlemmer er de chartrede Y’s Men’s klubber inden for Region 

Danmarks område. (VR 301). 

 

VR 301 

Før en klub kan opnå internationalt charter, skal 

a.  medlemmerne være informerede om bevægelsens formål, arbejdsform, 

organisation og traditioner. 
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b.  den ikke chartrede klub have drevet regelmæssig klubvirksomhed i nogle 

måneder under tilsyn af regionen ved moderklub og distriktslederen.  

c.  den ikke chartrede klub have opnået et medlemstal på mindst 5 personer. 

Den ikke chartrede klub indsender samtidig charterbegæring og charterafgift til 

Regionsledelsen. 

Beslutning om tildeling af charter træffes af Regionsledelsen. 

 

§ 5 

Enhver klub skal opfylde sine regionale og internationale pligter og drive sin 

virksomhed i overensstemmelse med klubbens love, der skal være godkendt af 

regionsledelsen. (VR302-305). 

 

VR 302 

De tilsluttede klubbers pligter er: 

1.  At mødes regelmæssigt til måltidsfællesskaber eller lignende. 

2.  At drage omsorg for regelmæssigt fremmøde.  

3.  At drive regelmæssig klubaktivitet til fremme af klubbens formål. 

4.  At reflektere på Regionsledelsens direkte henvendelser inden fastsat eller 

rimelig tid. 

5.  At betale det af generalforsamlingen vedtagne kontingent i forhold til 

klubbens medlemstal i rette tid, jfr. VR 303. 

6.  At vælge præsidium inden den 15. marts og snarest derefter at nedsætte 

nødvendige udvalg, idet der drages omsorg for, at alle medlemmer bliver 

inddraget i klubarbejdet. 

 

VR 303 

Kontingentet til regionen baseres på klubbens medlemstal, som er registreret i 

Region Danmarks medlemsdatabase henholdsvis pr. 31. juli og pr. 31. januar, 

skal være indbetalt inden henholdsvis 10. august og 10. februar, medmindre 

klubben af regionsledelsen undtagelsesvis har fået henstand med betalingen. 

Nye klubber betaler første gang kontingent til regionen til den august eller 

februar, som følger efter chartringen. 
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VR 304 

Klubberne skal have opmærksomheden henvendt på, at ny optagne medlemmer 

får fornøden orientering om Y’s dom i lighed med den orientering, der gives 

medlemmerne i nyoprettede klubber, jfr. VR 301. 

 

VR 305 

Der betales ikke speciel charterafgift til regionen for optagelse af nye 

medlemmer. 

 

§ 6 

De tilsluttede Y’s Men’s klubber bør tilstræbe størst mulig erhvervsmæssig 

spredning i klubbens medlemskreds samt en passende tilgang af yngre medlemmer. 

 

§ 7 

Klubben har kun én slags medlemmer: Aktive. 

Klubbens medlemmer kaldes Y’s Men. 

Den enkelte klubs navn skal indeholde ordene “Y’s Men’s Club” eller ”Y’s Women’s 

Club” eller ”Y’s Men and Women’s Club” eller ”Y service Club” (VR 306-307). 

Medlemmerne i en klub kan efter den lokale klubs nærmere bestemmelse bestå af 

mænd eller kvinder eller begge dele. 

 

VR 306 

Klubnavnet skal indeholde ordene “Y’s Men’s Club” eller ” Y’s Women’s Club” 

eller ”Y’s Men and Women’s Club” eller ”Y Service Club” samt navnet på 

klubbens hjemsted. Dertil kan, især i byer med flere klubber, føjes yderligere et 

navn, bogstav eller tal, som f.eks. “Århus Y’s Men’s Club - Sct. Clemens”. Der må 

ikke anvendes et navn, som kan fortolkes som en begrænsning i 

medlemskredsen som f.eks. “Gamle FDF drenges Y’s Men’s Club i X-købing”. 

 

VR 307 

En ny klub giver i forbindelse med charteransøgningen indstilling om et 

klubnavn. Navnet skal godkendes af regionsledelsen. 



 

  

. . . at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret 
. . . to acknowledge the duty that accompanies every right 

6 

§ 8 

Den enkelte klub ledes af et præsidium på mindst 4 medlemmer, som kan kaldes 

præsident, vicepræsident, skatmester og sekretær (VR 308). 

Klubben kan vælge at bruge andre betegnelser for præsidiemedlemmerne. 

 

VR 308 

Foregående års præsident (Past Præsident) kan deltage i præsidiets møder. 

Der kan i klubbens love optages bestemmelse om, at Past Præsident er medlem 

af præsidiet. 

 

§ 9 

Medlemmer, der flytter, optages normalt i den nærmeste Y’s Men’s klub. 

Et medlem, der flytter til et sted, hvor der enten ikke findes en Y’s Men’s Club, eller 

hvor medlemmet på grund af en eksisterende klubs interne love og vedtægter ikke 

kan optages, kan søge Regionsledelsen om at blive direkte medlem (Member-at-

large). Et sådant medlemskab skal foruden af Regionsledelsen godkendes af den 

internationale generalsekretær (ISG) (VR 310). 

 

VR 310 

Member at large. 

1.  Et Member-at-large hører til det distrikt, hvori det bor, og modtager 

eksemplarer af alt, hvad der udsendes fra distriktet til klubberne. 

2.  Et Member-at-large knyttes til den nærmeste Y’s Men’s Club, og modtager 

de materialer, klubben udsender til sine medlemmer. 

3.  Et Member-at-large betaler internationalt- og areakontingent samt det af 

regionen fastsatte regionale kontingent. 

 

§ 10 

Familiemedlemskab er en medlemstype, hvor 2 samboende medlemmer i en Y’s 

Mens Club kan dele et medlemskab af klubben i en periode. Familiemedlemskab 

bevilges af klubbens præsidium for 1 år ad gangen. Familiemedlemskab kan alene 

tildeles familier med mindreårige børn og familier med hjemmeboende 

handicappede børn. 

Familiemedlemskab påvirker ikke klubbens betaling af kontingent til Y’s Men 

International, Area Europa, Region Danmark eller distrikt. (VR 311) 
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VR 311 

Familiemedlemskab: 

1. Familiemedlemskab er et middel til at fastholde unge familier med 

mindreårige børn og familier med hjemmeboende handicappede børn. 

2. Begge medlemmer forbliver chartrede Y’s Men og skal betale kontingent. 

3. Forinden præsidiet godkender en ansøgning om familiemedlemsskab, skal 

præsidiet meddele, hvordan klubben sikrer sig, at kontingent til Y’s Men 

International, Area Europa, Region Danmark og eventuelt distrikt skal 

betales. 

4. To medlemmer, som har familiemedlemskab, kan ikke dele tillidsposter i 

distrikt, region, area eller internationalt. 

 

Artikel IV - Regionens ledelse 

 § 11 

Regionen ledes af ”Regionsledelsen”, bestående af Regionsleder (Regional Director) 

(RD), Regionsleder Elect (RDE) og Regionsleder Elect Elect (RDEE) samt afgående 

Regionsleder (PRD). 

Hvert år vælges på den årlige generalforsamling en Regionsleder Elect Elect (RDEE), 

som indtræder i regionsledelsen ved klubårets begyndelse. Året efter rykker 

vedkommende op som Regionsleder Elect (RDE) og efter endnu et år som 

Regionsleder (RD) (VR 401).  

Funktionsperioden som Regionsleder (RD) er ét år, hvorefter han/hun bliver 

afgående Regionsleder (PRD) (VR 402-403). Undtagelsesvis kan genvalg finde sted. 

 

VR 401 

Kandidatforslag til posten som Regionsleder Elect Elect (RDEE) skal indsendes 

skriftligt senest 6 uger forud for generalforsamlingen og være ledsaget af en 

skriftlig accept fra kandidaten. 

 

VR 402 

Funktionsperioden for Regionsledelsens medlemmer starter 1. juli.  
Hvis Regionsleder (RD) er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før 
valgperiodens udløb, indtræder Regionsleder Elect (RDE) som fungerende 
Regionsleder (RD). 
RDE virker derfor som regionsleder indtil RD igen vil kunne overtage hvervet 
eller indtil næste ordinære generalforsamling. 
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Tilsvarende gælder for Regionsleder Elect (RDE). Hvis Regionsleder Elect Elect 
(RDEE) fratræder før valgperiodens udløb, vil hvervet være vankant indtil næste 
ordinære generalforsamling. 
 

VR 403 

Såfremt genvalg i henhold til § 11 bliver aktuelt, fastsætter Regionsledelsen i 

det enkelte tilfælde reglerne for et sådant valg, således at det heraf fremgår, 

hvordan posterne som Regionsleder (RD), Regionsleder Elect (RDE) og 

Regionsleder Elect Elect (RDEE) besættes. Reglerne udsendes sammen med 

dagsordenen for generalforsamlingen. 

 

§ 12 

Regionslederen (RD) anses som organisationens øverste administrerende leder og 

tegner organisationen i alle nationale og internationale anliggender.  

 

Regionsledelsen har over for den internationale organisation, myndigheder og 

regionens klubber ansvaret for regionens økonomi, administration og samordning.  

 

Regionsledelsen fastsætter selv i en forretningsorden - som skal godkendes af 

Regionsrådet - den interne opgave-, ansvars- og kompetencefordeling blandt 

ledelsesmedlemmerne. (VR 404).  

 

Regionsledelsen skal sammen med organisationens medarbejdere søge at inspirere 

regionens klubber til et frugtbart klubarbejde i overensstemmelse med bevægelsens 

formål og traditioner til gavn for de lokale samfund. 

 

 

§ 13 

Regionsledelsen leder regionen i samarbejde med Regionsrådet (VR 404-405). 

 

VR 404 

Regionsledelsen skal bl.a.: 

1. Forestå den daglige ledelse af regionen. 

2. Være bindeled mellem den internationale ledelse, Regionsrådet og 

regionens klubber. 
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3. Repræsentere regionen udadtil. 

4. Godkende charteransøgninger og foretage chartring af nye klubber i 

regionen. 

5. Drage omsorg for regional ledertræning. 

6. Sammenkalde til møder i regionsledelsen og regionsrådet. 

7. Planlægge og indkalde til regionskonference og generalforsamling. 

8. Aflægge beretning om regionens virksomhed på generalforsamlingen. 

9. Foretage indstilling i de sager, der henhører under Regionsrådets 

kompetence. 

 

Regionsledelsens medlemmer skal bistå hinanden ved udførelsen af ledelsens 

arbejdsopgaver, og medlemmerne kan efter gensidig aftale udføre eller overtage 

opgaver, som ellers henhører under et andet ledelsesmedlems ansvarsområde. 

Bortset fra midlertidige forhold, skal uddelegeringen fastsættes i 

funktionsbeskrivelser for de enkelte medlemmer af ledelsen, og forelægges 

Regionsrådet til godkendelse. 

 

VR 405 

Regionslederen fører forsædet ved regionsledelsesmøder. 

Regionsledelsen kan efter behov udføre sine forretninger skriftligt, elektronisk 

eller telefonisk. 

 

§ 14 

Regionsrådet består af Regionsledelsen og et medlem fra hver distriktsledelse (DG, 

DGE eller DGEE). Et eller flere distriktsledelser kan vælge at lade sig repræsentere af 

et andet distrikt eller en særligt udpeget person. (VR 406-408). 

 

Regionsrådet holder møde efter behov.  

 

5 regionsrådsmedlemmer kan anmode om afholdelse af et Regionsrådsmøde (VR 

409). 
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VR 406 

Regionslederen (RD) fører forsædet ved regionsrådsmøder. 

Regionsrådet fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov udføre 

sine forretninger skriftligt, elektronisk eller telefonisk. 

Det forventes, at der vil være behov for 4 møder årligt. 

 

VR 407 

Distriktsledelserne vælger af sin midte et medlem til at have sæde i 

Regionsrådet. Valget gælder – bortset fra lovligt forfald - for ét klub-år ad 

gangen, men genvalg kan finde sted. En DGE kan således eksempelvis have 

sæde i Regionsrådet i 2 på hinanden følgende år (som DGE og som DG). En 

DGEE kan være i Regionsrådet i 3 år, hvis Distriktsledelsen synes, at det giver 

større kontinuitet. 

Geografiske forhold eller andet kan tilsige, at et distrikt finder det 

hensigtsmæssigt at bemyndige et andet distrikt eller en bestemt person – f.eks. 

et moderklubmedlem eller en landekoordinator – til at lade sig repræsentere 

ved Regionsrådsmøderne. I så fald har det bemyndigede distrikt eller person 

pligt til at holde det pågældende distrikt orienteret om alle væsentlige forhold 

og samtlige beslutninger. 

 

I tilfælde af, at distriktsledelsens medlemmer ikke kan blive enige om valg af 

regionsrådsmedlem, er det distriktslederen (DG), som har sæde i Regionsrådet.  

 

VR 408 

Regionsrådet træffer beslutning om alle anliggende, der ikke kan betegnes som 

almindelige, sædvanlige eller administrative anliggender. Regionsrådet 

fastsætter efter indstilling fra Regionsledelsen et regulativ for arten og 

omfanget af Rådets kompetence. 

 

Regionsrådet skal behandle følgende emner: 

1. Foretage indstilling i sager, der forelægges generalforsamlingen. 

2. Fastlægge regulativ for Rådets kompetence og forretningsorden. 

3. Godkende forretningsorden for Regionsledelsen. 

4. Godkende ændringer i distrikternes antal og geografiske udstrækning. 

5. Godkende Distriktsledelsernes forretningsorden. 
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6. Godkende funktionsbeskrivelser for tjenesteledere. 

Regionsrådet kan beslutte, at mødet er åbent for andre end rådsmedlemmer. 

 
VR 409 

Hvis mindst 5 regionsrådsmedlemmer anmoder og afholdes af et 

regionrådsmøde skal anmodningen være ledsaget af en motiveret dagsorden. 

 
Regionsledelsen skal herefter drage omsorg for at indkalde til et sådant møde 

til afholdelse inden én måned fra anmodningens modtagelse. 

 

§ 15 

Til bistand i det daglige arbejde udpeger Regionsledelsen et sekretariat bestående af 

en Regionssekretær og en eller flere sekretariatsmedarbejdere samt en 

regionsskatmester (VR 410). 

Regionsledelsen kan desuden udpege regionale tjenesteledere (RSD) eller 

konsulenter til løsning af særlige opgaver (VR 411). 

Endelig kan Regionsledelsen nedsætte regionale udvalg til løsning af særlige opgaver 

eller til undersøgelse af særlige problemer (VR 412). 

 

VR 410 

Regionssekretæren og regionsskatmesteren deltager normalt i Regionsledelsens 

og Regionsrådets møder, dog uden stemmeret. Af hensyn til kontinuiteten bør 

det tilstræbes, at sekretariatets medlemmer bestrider deres job i 3 – 7 år. 

 

VR 411 

Regionsledelsen kan indkalde regionale tjenesteledere og andre til at deltage i 

Regionsledelsens og Regionsrådets møder, dog uden stemmeret. En regional 

tjenesteleders funktionsperiode bør normalt ikke overstige 3 -5 år. 

 

VR 412 

Regionale udvalg skal rapportere til Regionsledelsen efter dennes bestemmelse 

med hensyn til opgavens løsning og den dertil hørende økonomi. 
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§ 16 

Samtlige ledere m.v. skal være medlemmer af en lokal klub inden for regionens 

område. 

 

Artikel V - Distrikter 

§ 17 

Regionen inddeles i distrikter. 

Et distrikt er et geografisk sammenhængende område og bør omfatte mindst 3 

klubber. 

Distrikterne forestår samarbejdet mellem klubberne og regionen. 

 

§ 18 

Distrikternes antal og område fastsættes af regionsrådet efter indstilling af 

regionsledelsen.  

Hvis en klub ønsker at blive henført til et andet distrikt, kan klubben skriftligt over 

for Regionsledelsen fremsætte ønske herom. Et sådant ønske skal derefter 

imødekommes, medmindre dette nægtes med to tredjedels flertal af Regionsrådet. 

 

§ 19 

Hvert distrikt ledes af en Distriktsledelse bestående af Distriktsleder (DG), 

Distriktsleder Elect (DGE) og Distriktsleder Elect Elect (DGEE). 

Hvert år vælges en Distriktsleder Elect Elect (DGEE), som indtræder i 

Distriktsledelsen ved klubårets begyndelse. Året efter rykker vedkommende op som 

Distriktsleder Elect (DGE), og efter endnu et år som Distriktsleder (DG). (VR 501). 

Distriktsledelsen har over for Regionen og klubberne ansvaret for distriktets 

økonomi, administration og samordning. 

Distriktslederen (DG) anses som distriktets øverste administrerende leder og tegner 

distriktet i alle anliggender. Distriktsleder (DG) fungerer normalt i ét år. 

Undtagelsesvis kan genvalg finde sted én gang. 

 

Distriktsledelsen fastsætter i samarbejde med distriktets klubpræsidier i en 

forretningsorden - som skal godkendes af Regionsrådet - den interne opgave-, 

ansvars- og kompetencefordeling blandt ledelsesmedlemmerne 

 (VR 506-507). 
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VR 501 

Valg af distriktsledelsesmedlemmer foregår ved en skriftlig afstemning, der 

foranlediges iværksat af Distriktsledelsen. 

 

Forslag til kandidater skal være Distriktsledelsen i hænde senest 12 uger før 

Regionens generalforsamling. Hver klub inden for distriktets område kan foreslå 

én kandidat. Kandidaten skal være medlem af en klub inden for distriktet og 

skal skriftligt acceptere at være villig til at modtage valg. 

 

Indkommer der fra klubberne i et distrikt forslag til mere end én kandidat, 

udsender Distriktsledelsen til disse klubber senest 10 uger før Regionens 

generalforsamling stemmesedler indeholdende navnene på de foreslåede 

kandidater. Hver klub har 1 stemme for hver påbegyndt 10 medlemmer, baseret 

på den sidst afgivne indberetning til regionen over medlemstallet. Ingen 

enkeltpersoner har stemmeret. 

 

Klubbernes stemmer skal være Distriktsledelsen i hænde senest 6 uger før 

Regionens generalforsamling. Resultatet af afstemningen meddeles klubberne 

snarest efter, at resultatet er kendt. Den kandidat, der har fået flest stemmer, 

anses for valgt til ny Distriktsleder Elect Elect (DGEE). 

  

VR 506 

Hvis en af distriktslederne er forhindret i at udføre sit hverv eller fratræder før 

valgperiodens udløb, indtræder en af de øvrige distriktsledere i dennes 

funktioner, indtil den pågældende igen kan overtage hvervet eller indtil næste 

valg. 

 

Såfremt hindringen må anses for længerevarende eller ledelsesmedlemmet er 

udtrådt og de fungerende Distriktsleder (DG) og Distriktsleder Elect (DGE) 

finder, at det er påkrævet, at Distriktsledelsen suppleres med en Distriktsleder 

Elect Elect (DGEE) inden det nye klubårs begyndelse, iværksættes der et 

ekstraordinært skriftligt valg blandt distriktets medlemmer. 

 

VR 507 

Regionssekretariatet er behjælpeligt med valgenes afholdelse. 
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§ 20 

Distriktsledelsen er dels regionens repræsentant over for klubberne og dels 

klubbernes talsmand over for regionen. 

Distriktsledelsen holder møde efter behov. 

 

VR 508 

Distriktsledelsens funktioner og opgaver fastsættes af Regionsrådet i en 

distriktsmanual, men omfatter bl.a.: 

1. At begejstre og anspore til at sikre gode vilkår for alle medlemmer til et 

aktivt og inspirerende klubliv. 

2. At informere klubberne om udviklingen i Region Danmark. 

3. At planlægge og afholde mindst tre årlige møder for distriktets 

præsidiemedlemmer. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages 

varsel. Distriktsledelsen træffer beslutning om, hvorvidt møderne kan 

overværes af andre end Y’s Men (f.eks. Y’s Menetter og gæster). 

4. At virke for at give Y’s Men ’s-kulturen videre ved at virke for oprettelse af 

nye klubber, hvor der findes behov og grobund herfor – gerne i samarbejde 

med tjenestelederne. 

5. At vejlede om klubbernes ledelse og udvalg. 

6. At kommunikere viden om klubbers ledelse og opgaver til kommende 

præsidie- og udvalgsmedlemmer i distriktet. 

7. At indsende rapporter til regionen. 

8. At tage vare på Distriktets økonomi. 

9. At tage vare på træning af distriktets klubpræsidier. 

 

§ 21 

Til bistand i det daglige arbejde kan Distriktsledelsen udpege en sekretær og en eller 

flere distriktsassistenter (VR 510). 

 

VR 510 

Sekretæren og distriktsassistenterne deltager normalt i distriktsledelsens 

møder, dog uden stemmeret. 
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§ 22 

Samtlige ledere skal være medlem af en lokal klub inden for distriktets område. 

 

Artikel VI – Generalforsamling og Regionskonferencer 

§ 23 

Regionens øverste myndighed er generalforsamlingen, som er åben for alle 

medlemmer. 

Regionsledelsen skal drage omsorg for, at de af generalforsamlingen trufne 

beslutninger bringes til udførelse. 

 

§ 24 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. 

På den ordinære generalforsamling skal præsidierne for alle chartrede klubber i 

regionen lade sig repræsentere (VR 600-602).  

Medlemmer fra ikke chartrede klubber har adgang til generalforsamlingen uden 

stemmeret (VR 603).  

Senest 12 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle regionens 

klubber og Distriktsledere en forhåndsmeddelelse om tid og mødested for 

generalforsamlingen med angivelse af frist for indsendelse af forslag til vedtagelse 

eller emner til drøftelse, herunder forslag til kandidater til Regionsleder Elect Elect 

(RDEE) (VR 604-605).  

Senest 4 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle klubber i 

regionen og Distriktsledere en endelig indkaldelse bilagt dagsordenen og 

Regionsledelsens forslag til årsregnskab, budget for det kommende klubår samt 

forslag til kontingent. 

I de tilfælde hvor der er Area Konference eller verdenskonvent i Danmark skal frister 

for udsendelse af forslag og lignende til klubberne beregnes ud fra 12. juni. 

 

VR 600 

Den ordinære generalforsamling afholdes normalt medio juni måned. I de år 

Region Danmark er værtsregion for et Area konvent eller et Internationalt 

konvent, afholdes den ordinære generalforsamling i tilslutning til det 

pågældende konvent. 
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VR 601 

Hver klub bør altid sende mindst 2 præsidiemedlemmer til generalforsamlingen. 

Præsidiet kan dog lade sig repræsentere af andre klubmedlemmer. De 

medlemmer, der repræsenterer klubben, bør have deres udgifter dækket af 

klubben. 

 

VR 602 

Såfremt en klub 2 år i træk undlader at lade sig repræsentere på den ordinære 

generalforsamling, kan regionslederen inddrage klubbens charter, med mindre 

klubben kan give en tilfredsstillende forklaring på udeblivelsen. 

 

VR 603 

Generalforsamlingen og regionskonferencer kan overværes af Y’s Menetter, 

enker efter medlemmer og andre inviterede gæster. 

 

VR 604 

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen bør normalt være 6 

uger. 

 

VR 605 

Kandidatforslag til posten som Regionsleder Elect Elect (RDEE) skal indsendes 

skriftligt og være ledsaget af en skriftlig accept fra kandidaten. 

 

§ 25 

Regionsledelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og 

skal indkalde hertil, hvis det begæres af Det internationale Råd (IC), Regionsrådet, 

mindst 3 Distriktsledelser eller mindst 15 klubber. Begæringen skal være ledsaget af 

forslag til dagsorden.  

Regionsledelsen skal herefter inden 2 uger efter modtagelsen udsende indkaldelse 

til alle klubber og Distriktsledere med et varsel på mellem 4 og 8 uger.  

 

§ 26 

Afgørelser på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, 

medmindre andet er bestemt i disse love (artikel XII og XIII). 
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Hver chartret klub, der har opfyldt sine forpligtelser over for regionen, har 1 stemme 

for hver påbegyndt 10 medlemmer, baseret på den sidst afgivne indberetning til 

regionen over medlemstallet. 

 

Regionsledelsens medlemmer og Distriktslederne har hver 1 stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Med undtagelse af klub eller -

distriktsrepræsentanter fra et distrikt uden for Danmark, der er forhindret i 

fremmøde på grund af rejserestriktioner, eller anden force majeure, så kan disse 

lade sig repræsentere ved en stedfortræder.   

En repræsenteret klub kan dog altid udøve sin stemmeret fuldt ud, uanset det 

mødte antal repræsentanter fra klubben. Stemmeberettigede deltagere (Klub, 

Distriktsledelsens repræsentant og Regionsledelsen) i en generalforsamling har 

tillige forslags ret. 

 

§ 27 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal blandt andet indeholde 

følgende punkter: 

A. Valg af dirigent. 

B. Valg af referenter og stemmetællere (VR 606). 

C. Regionsledelsens beretning. 

D. Tjenesteledernes beretninger. 

E. Regionsskatmesterens aflæggelse af regnskabet. 

F. Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 

det kommende år. 

G. Behandling af indkomne forslag. 

H. Valg af Regionsleder Elect Elect(RDEE) (VR 607). 

I. Valg af revisor. 

J. Fastsættelse af tid og mødested for kommende regionskonferencer og 

generalforsamlinger (VR 608-609). 

K. Eventuelt. 

 

VR 606 

Der vælges normalt 2 referenter. Referenterne udarbejder et referat med 

nøjagtig gengivelse af vedtagelser og valg og med hovedpunkterne af det, der i 

øvrigt er behandlet på generalforsamlingen. 
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Referatet underskrives af Regionsledelsen og dirigenten og udsendes til alle 

klubber og til Regionsrådets medlemmer. 

 

VR 607 

Såfremt der er foreslået flere end 2 kandidater til posten som Regionsleder Elect 

Elect (RDEE), og ingen af disse får mindst halvdelen af de afgivne stemmer, 

foretages der en ny afstemning, hvori kun deltager de 2 kandidater, der fik flest 

stemmer ved første afstemning. 

 

VR 608 

Regionsledelsen bør ved udarbejdelsen af dagsordenen overveje, om mødested 

for den ordinære generalforsamling bør fastsættes for en længere periode end 

et år. 

 

VR 609 

I forbindelse med generalforsamlingens planlægning skal Regionsledelsen drage 

omsorg for, at der på forhånd foreligger en klar aftale om de økonomiske 

forpligtelsers fordeling mellem region og arrangerende klub(ber). 

 

Artikel VII – Økonomi 

§ 28 

Regionens regnskabsår fastsættes i vedtægter og retningslinjer (VR 801). 

Regionsskatmesteren fører regionens regnskaber og udarbejder sammen med 

Regionsledelsen forslag til budget og kontingent for det kommende år (VR 802). 

Regionsskatmesteren modtager og kvitterer for indbetalinger og forestår 

udbetalinger. 

Likvide midler anbringes i pengeinstitut i Regionens navn. 

Regionens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

 

VR 801 

Regionens regnskabsår er fastsat til perioden 1. april - 31. marts. 
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VR 802 

Regionsskatmesteren bør i forbindelse med møder i regionsledelsen give en 

orientering om regionens økonomiske situation sammenholdt med det 

godkendte budget. 

 

§ 29 

Alle hverv inden for regionen er ulønnede. Direkte udgifter kan godtgøres. 

 

§ 30 

Ud over betaling af det vedtagne kontingent har klubberne ingen økonomiske 

forpligtelser over for Regionen med mindre de frivilligt påtager sig sådanne (VR 

803). 

 

VR 803 

Klubberne bør give deres repræsentanter på generalforsamlingen instruks om, 

hvorvidt de på klubbens vegne kan give bindende tilsagn til fremlagte forslag og 

foreslåede projekter. 

 

Artikel VIII - Tegning 

§ 31 

Regionen tegnes af den til enhver tid værende Regionsleder (RD). Dokumenter 

vedrørende køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal dog underskrives af den 

samlede Regionsledelse. (VR 901). 

 

VR 901 

Regionens hjemsted er regionslederens hjemby. 

 

§ 32 

For de af Regionen indgåede aftaler hæfter Regionen med sin formue, medens de 

enkelte ledere eller klubber ikke på nogen måde hæfter personligt eller som klub, 

medmindre de i hvert enkelt tilfælde udtrykkeligt har påtaget sig en forpligtelse. 
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Artikel  

IX - Vedtægter og retningslinjer 

§ 33 

I tilslutning til disse love udfærdiges vedtægter og retningslinjer (VR), som kan 

ændres eller forøges efter beslutning med simpel stemmeflerhed på en 

generalforsamling. Vedtægter og retningslinjer må ikke udformes på en måde, der 

strider mod regionens love eller de internationale love og retningslinjer. 

 

Artikel X - Charterfortabelse og stillingsledighed 

§ 34 

Såfremt en klub ikke længere opfylder betingelserne for at være chartret medlem af 

“The International Association of Y’s Men’s Club”, kan Regionsledelsen fratage den 

chartret, hvorefter klubben for fremtiden er uberettiget til at benytte navnet “Y’s 

Men’s Club” eller afledninger heraf, ligesom klubben skal ophøre med at anvende 

bevægelsens emblemer og symboler, som skal afleveres til regionen. 

 

§ 35 

Såfremt en regional tjenesteleder (RSD) eller andet valgt eller udpeget 

klubkammerat i regionen ikke udfører sit hverv tilfredsstillende, kan Regionsledelsen 

erklære stillingen for ledig, hvorefter ny besættelse finder sted i overensstemmelse 

med de derom gældende regler. 

 

§ 36 

Forinden en klub fratages sit charter, eller en stilling erklæres for ledig, skal der gives 

den berørte adgang til mundtligt eller skriftligt at fremføre sine synspunkter over for 

Regionsledelsen. Såfremt der fremsættes udtrykkelig begæring herom, skal sagen 

endvidere behandles af Regionsrådet. 

 

Artikel XI - Lovændringer 

§ 37 

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

behørigt indvarslet generalforsamling, og der vedtages af to tredjedele af de afgivne 

stemmer, eller at forslaget vedtages enslydende med simpel stemmeflerhed på to 

på hinanden følgende generalforsamlinger, mellem hvilke der skal være mindst 2 

uger, og hvoraf mindst én skal være ordinær. 



. . . at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret 
. . . to acknowledge the duty that accompanies every right 

21 

Disse love og enhver ændring af dem skal indsendes til Det Internationale Råd (IC) til 

godkendelse. 

Artikel XII - Regionens opløsning 

§ 38

Regionen kan ikke opløses, medmindre Det Internationale Råd (IC) forinden er

underrettet og har givet sit samtykke, ligesom det er en betingelse, at opløsningen

derefter vedtages efter de samme regler, som gælder for lovændringer.

§ 39

Ved opløsning skal Regionens midler forvaltes af den sidst siddende regionsledelse,

indtil en ny Region Danmark kan dannes, eller tilfalde det kristne børne- og

ungdomsarbejde inden for regionens område.

Artikel XIII - Ikrafttræden 

§ 40

Disse love og medfølgende Vedtægter og retningslinjer ophæver samtlige tidligere 
vedtagne love, vedtægter og retningslinjer og træder i kraft den 7. august 2021.

Mindre korrektioner foretaget på Generalforsamlingen i Aalborg den 7. august 2021. 




