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Y´s Mens International Region Danmark 

REGION DANMARKS LOVE HAR I INDEVÆRENDE ÅR GENNEMGÅET EN MINDRE REVISION 
OG TILPASNING TIL TIDEN. 

REGIONSRÅDET INDSTILLER NU TIL GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE. 
 

Tekst med gul farve er ny tekst og blå tekst er slettet. 
 
VR 301 
Før en klub kan opnå internationalt charter, skal 
a. medlemmerne være informerede om bevægelsens formål, arbejdsform, organisation og traditioner. 
b. den uchartrede ikke chartrede klub have drevet regelmæssig klubvirksomhed i nogle måneder under tilsyn af 

regionen ved moderklub og distriktslederen. og regionsledelsesmedlem. 
c. den uchartrede ikke chartrede klub have opnået et medlemstal på mindst 15 personer. 
 
Den uchartrede ikke chartrede klub indsender samtidig charterbegæring og charterafgift til Regionsledelsen. 
Beslutning om tildeling af charter træffes af Regionsledelsen. 
 
VR 303 
Kontingentet til regionen baseres på klubbens medlemstal, som er registreret i Region Danmarks 
medlemsdatabase det er angivet på henholdsvis pr 31.juli- og pr 31. januar rapport, og 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. 
 
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), indtil han/hun igen kan overtage hvervet eller 
indtil næste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gælder for Regionsleder E 
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. 
Tilsvarende gælder for Regionsleder Elect (RDE). Hvis Regionsleder Elect Elect RDEE fratræder før valgperiodens 
udløb, vil hvervet være varkant indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
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. hvoraf én planlægges i kontinuitet med den årlige 
generalforsamling. 
 
§ 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 uchartrede klubber har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret (VR 603).  
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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. 
 
§ 26 
Afgørelser på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse love 
(artikel XII og XIII). 
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 DG’ere 
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 kommendeår. 
G. Behandling af indkomne forslag. 
H. Valg af Regionsleder Elect Elect(RDEE) (VR 607). 
I. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
J. Fastsættelse af tid og mødested for kommende regionskonferencer og generalforsamlinger (VR 608-609). 
K. Eventuelt. 

 
§ 35 
Såfremt et medlem af Regionsrådet, 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. 
 
§ 40 
Disse love og medfølgende Vedtægter og retningslinjer ophæver samtlige tidligere vedtagne love, vedtægter og 
retningslinjer og træder i kraft den 1. juli 2017. 1. juli 2021. 
 

REGIONSRÅDET INDSTILLER TIL GENERALFORSAMLINGENS GODKENDELSE 7. august 2021. 
DA GENERALFORSAMLINGEN ER FLYTTET HAR ÆNDRINGERNE VIRKNING FRA GODKENDELSEN 7. AUG. 2021. 

 


