
 

 
 
                                              25. september 2012                                                       

Vedtægter 
for 

Siri Guru Singh Sabha Copenhagen Denmark 
 

 
 
§ 1. Navn 

 
Siri Guru Singh Sabha Copenhagen. 

 
§ 2. Adresse 
 

Kirkebjerg Allé 35A, 2720 Vanløse, Danmark. 
 

§ 3. Formål 
 
Denne forening følger de sikhiske retningslinjer fra 1945 med formål, og 

fokus på udvikling af sikh religion, og det menneskelige samarbejde.  
 

a) Siri Guru Singh Sabha er en religiøs, socialt, og velgørende forening der 
samarbejder med alle, uanset race, hudfarve, religion, socialklasse, nationa-
litet, og køn. Foreningen blev stiftet med det formål, at meditere i Guds-

navn, følge sikh hellige skrifter(Guru Granth Sahib), og viderebringe bud-
skabet.  

b) Hovedårsagen til etablering af Gurdwara forening er, at integrere, forbinde 
danske sikher med sikh religion, og arrangere sikh dåbsceremoni. 

c) Foreningen vil sørge for at holde religiøse, kulturelle, og sociale arrange-

menter, som vil hjælpe på udviklingen, og forståelsen af sikh religion. 
d) Arrangerer gudstjenester ved sikhiske helligdage, sørger for pilgrimsrejser, 

hvorved de religiøse og sociale ønsker bliver opfyldt. 
e) Foreningen skal sørge for at arrangere undervisning i Gurmukhi, for at 

hjælpe den unge generation med den sikhiske filosofi. Således at de ikke 

glemmer deres religiøse baggrund. 
f) Etablerer et bibliotek med bøger omkring religion og kultur viden. 

g) Skabe venskab og fredelige relationer på tværs af sikhgrupper, og med an-
dre befolkningsgrupper. Det vil sige foreningen skal hjælpe andre befolk-

ningsgrupper ved behov, og kan bede dem om hjælp.   
h) Foreningen kan modtage, og give donationer til udbredelsen af sikh religion 

og hjælpe den menneskelige velfærd overalt i verden.  

i) Fremstille oplysningsmateriale vedrørende sikhismen. 



 

j) Yde social og økonomisk hjælp til folk i nød, og holde kontakt med de rele-
vante myndigheder. 

k) Arrangerer undervisning indenfor salme musik, grammatik for sikh hellige 
skrifter, og sociale og sports aktiviteter.   

l) Foreningen skal arrangerer sociale begivenheder, bryllupper, navne- og 

dåbsceremonier mm. 
  

§ 4. Betingelser for medlemskab  
 

a) For at være medlem, skal vedkommende læse vedtægtsbetingelserne, ud-

fylde blanketten med underskrift, og afleverer til bestyrelsesmedlemmerne. 
Hvis det er muligt, vil ansøgeren få en kopi af underskrevet aftale.   

b) En sikh som tror på de ti Guruer og Guru Granth Sahib (sikh hellige skrifter) 
som sin Guru, samt har efternavnet Singh (hvis det er en mand) og Kaur 
(hvis det er en kvinde), men ikke tror på menneskelige guruer, kan blive 

medlem af foreningen. 
c) En som tror på menneskelig guru, kan ikke blive medlem.  

d) Bestyrelsen kan nedlægge medlemskabet for en person der er imod de 
Sikhiske værdier/lov/retningslinjer(Se på advokaters forlig fra år 2011).  

e) De personer som har moddemonstrerede imod Siri Guru Singh Sabha fra 

marts-juni 2011, er ikke velkommen i foreningshuset. De 537 personer som 
har underskrevet imod Siri Guru Singh Sabha forening, kan ikke blive med-

lem af foreningen. 
f) Hvis der komme en klage om et medlem som har modarbejdet foreningen, 

og det bliver bevist, kan bestyrelsen fratage hans medlemskab i 5 år. Viser 

det sig at klagen er falsk, vil bestyrelsen fratage medlemskabet i 5 år, for 
den person som har klaget. 

g) En person som bor lovligt i Danmark, har efternavnet Singh eller Kaur, og 
er over 18 år, kan blive medlem. 

h) Der vil hele tiden være mulighed for at ansøge om medlemskabet. 
i) Medlemskontingent er 25 kroner om måneden. Medlemmerne kan også be-

tale medlemskontingent gennem banken. Det medlem som ikke betaler 

medlemskontingent 3 måneder i træk, vil få nulstillet medlemskabet. Når 
medlemmet igen betaler kontingent vil hans medlemskab starte fra dagsda-

to. Bestyrelsen kan hæve, eller sænke medlemskontingent.              
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 



 

§ 5 Administrativ 
 

Der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer til at varetage Gurdwara foreningens op-
gaver. De 5 bestyrelsesmedlemmer skal være døbte, og arbejder frivilligt. Besty-
relsen kan bruge 2 assisterende hjælpere til køkkenet og byggeri. De 2 hjælpere 

skal være Nitnemi(en som beder de 7 bønner dagligt), og skal kunne varetage alle 
opgaver, og må ikke indtage nogen former for misbrugende stoffer, alkohol, to-

bak, spiritus, mm. 
 
Ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer, vil medlemmer blive valgt via udvælgel-

sesmetode og ikke via afstemning. Ved særlige tilfælde kan der vælges nye besty-
relsesmedlemmer via afstemningsmetode.  

 
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer foregår første uge i april hvert anden år. Efter 
Vaisakhi festivalen overtager de nye bestyrelsesmedlemmer Gurdwara foreningens 

opgaver.   
Bestyrelsesmedlemmernes varighed er i 2 år.   

 
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Arbejdet består bl.a. af 
følgende: 

a) Driften af Siri Guru Singh Sabha Copenhagen. 
b) Udbredelse af Sikh Guruernes budskab. 

c) Budgettering af indtægter og udgifter. 
d) Fejring af de Sikhiske helligdage og gudstjenester i almindelighed. 
e) Styring af biblioteket. 

f) Kommunikation og information skal viderebringes til menigheden. 
g) Indsamling af donationer. 

h) Arrangering af bryllupsceremonier, religiøs, og socialceremonier. 
i) Arrangering af Gurmukhi uddannelse og Gurmat undervisning. 

j) Informerer foreningsmedlemmer. 
k) Drift, reparation, og vedligeholdelse af foreningens bygning. 
l) Ved nødsituation kan bestyrelsesmedlemmer bruge 10.000 kr. til reparation 

og vedligeholdelse af bygningen.    
 

 
§ 6 Brug af Gurdwara forening 
 

a) Udbredelse af sikh religion 
b) Følger sikhiske retningslinjer 

c) Arrangerer religiøs og sociale begivenheder. 
d) Besøgende til Gurdwara som gerne vil overnatte, Kan ved visning af lovlig 

opholdstilladelse overnatte i 2 dage. 

e) Hvis en missionær kommer på besøg i Gurdwara, kan bestyrelsen give ved-
kommende tilladelse til at opholde sig i mere end 1 uge.  

f) Bestyrelsen har pligt til at informere besøgende og boende om foreningens 
retningslinjer.  

g) Gurdwara’s bygning kan ikke bruges til andre formål.  

 
 

 



 

§ 7 Bestyrelsens struktur   
 

Alle bestyrelsesmedlemmer har samme status, de skal samarbejde, og i fælles-
skab udfører bestyrelsens arbejdsopgaver. Bestyrelsens varighed vil være i 2 år, 
og nedenstående opgaver vil blive ligeligt fordelt. 

 
a) En af bestyrelsesmedlem skal være formand 

b) Ansvarlig for scenen 
c) Kasserer 
d) Ansvarlig for kommunikation og bibliotek 

e) Køkkenansvarlig  
f) Bygningsansvarlig 

 
3 af bestyrelsesmedlemmerne har rettighed til at underskrive en check, og ud af 
dem skal mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne underskrive for at checken er gyl-

dig. Alle bestyrelsesmedlemmerne skal være troende sikher, og ikke-troende sik-
her kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer som har ansvar 

for scenen, kasserer og kommunikation bør kunne læse og skrive dansk. Alle be-
styrelsesmedlemmer skal hjælpe til i køkkenet.  
 

§ 8 Bestyrelsens kvalifikationer 
 

a) Et medlem som er aktiv hjælpende og har været medlem af foreningen 2 år 
i træk, kan komme i betragtning til bestyrelsesmedlemsvalget.  

b) De 5 bestyrelsesmedlemmer skal være døbte. Hvis et bestyrelsesmedlem 

ikke følger de sikhiske retningslinjer, eller gør brug af misbrugende stoffer, 
vil de resterende bestyrelsesmedlemmer notere vedkommende og undersø-

ger sagen. Bliver vedkommende fundet skyldig, kan vedkommende besty-
relsesmedlem ikke komme i betragtning for bestyrelsesmedlemsvalget de 

næste 4 år. 
c) Bestyrelsesmedlemmer skal kunne læse og skrive på punjabi, og have 

kendskab til sikh religion og de sikhiske retningslinjer.  

d) Et medlem som vil i bestyrelsen skal have permanent opholds- og arbejds-
tilladelse fra de sidste 5 år. 

e) Nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ikke komme i betragtning til næste 
bestyrelsesmedlemsvalg. Er der ikke nok bestyrelsesmedlemmer til den nye 
bestyrelse, så kan tidligere bestyrelsesmedlemmer godt komme i betragt-

ning. 
f) Mindste alderen er 20 år.              

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

§ 9 Bestyrelsens Opgaver 
 

Alle bestyrelsesmedlemmerne skal samarbejde for administrering af Gurdwara for-
ening. 
 

a) Arbejdsopgaver vedrørende administrering af scenen – Administrering af 
Menighed.  

b) Kasserer – Ansvarlig for økonomien.  
c) Bibliotekar – Ansvarlig for bibliotek. 
d) Køkkensansvarlig – Indkøb, forberedning, og logistik af fødevarer.       

e) Information – Indkaldelse af bestyrelses- og medlemsmøde, informerer 
medlemmer om diverse begivenheder, og programmer for foreningen.  

f) Vedligeholdelse af bygningen. 
g) Indkaldelse af generalforsamling for medlemmer.     

 

 
§ 10 3-Mandsudvalget 

 
Til udnævnelsen af bestyrelsen vil et 3-mands udvalg blive nedsat. 3-
mandsudvalget skal være neutralt, og kan ikke tage del i selve valget. Udnævnel-

sen skal ske senest anden uge i marts måned. De, som ønsker at sidde i 3-
mandsudvalget, skal kontakte bestyrelsen. Hvis der ikke er nogen som melder sig 

til 3-mands udvalget kan bestyrelsen enstemmigt udpege 3 personer blandt med-
lemmerne. 
Hvis der er flere end 3 personer som ønsker at sidde i 3-mandsudvalget, vil nuvæ-

rende bestyrelse skrive hver deres navne på en seddel, og via lodtrækning foran 
Guru Granth Sahib vælge 3-mandsudvalget. 3-mandsudvalget skal have den tradi-

tionelle ydre sikh karakter. Medlemmer som ønsker at komme i betragtning som 
den nye bestyrelse skal give deres navne til 3-mandsudvalget. Ifølge vedtægten 

vil 3-mandsudvalget foretage udvælgelsen af den nye bestyrelse. 3-mands udvalg 
opløses efter udpegning af den nye bestyrelse. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
     
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

§ 11 Valg af Bestyrelsen  

 
a) Den siddende bestyrelse vil indkalde medlemmer som har medlemskab 2 år 

i træk til generalforsamling. Indkaldelse til Generalforsamling vil foregå før-

ste uge i april hver andet år. Den nye valgte bestyrelse vil derefter få an-
svaret for at administrere foreningen.     

 
b) De medlemmer, som ønsker at sidde i bestyrelsen skal give deres navne til 

3-mandsudvalget. 3-mandsudvalget vil herefter overveje modtagne navne. 

Kommer der klage over et medlem som ønsker at sidde i bestyrelsen, vil 
der blive undersøgt nærmere, og hvis 3-mandsudvalget mener at der er 

hold i klagen vil den pågældende ikke komme i betragtning som den nye 
bestyrelsesmedlem. 3-mandsudvalget vil efter en bøn foran Guru Granth 

Sahib læse bestyrelseskandidaternes navne op for medlemmerne. Hvis der 
er flere end 5 bestyrelseskandidater vil 3-mandsudvalget enten udvælge 5 
bestyrelsesmedlemmer via lodtrækning, eller enstemmigt vælge 5 bestyrel-

sesmedlemmer for 2 år. De 5 nye udvalgte bestyrelsesmedlemmer skal in-
den for en uge hente deres straffeattest hos politiet. Hvis der via ovenfor 

nævnte metoder ikke er enighed i blandt medlemmer vil de 2/3 tilstedevæ-
rende medlemmer beslutte valget. Hvis afgørelsen for de nye bestyrelses-
medlemmer sker via valg er det også 3-mandsudvalget som skal udfører 

det.        
 

1) Den nye bestyrelse bliver offentliggjort på Vasakhi dagen (Etablering af 
broderskabet, 13. april) og tiltræder den første mandag efter Vasakhi. 

 

2) I tilfælde af et bestyrelsesmedlem har varigt forfald f.eks. på grund af rejser 
til udlandet for en længere periode, bliver langtidssyg, eller ønsker at træde 

tilbage kan resterende bestyrelse enstemmigt udpege et nyt kompetent be-
styrelsesmedlem. Hvis der er uenighed i bestyrelsen, kan bestyrelsen udpe-
ge en eller flere kompetente medlemmer, under den ugentlige gudstjeneste. 

Efter bøn foran Guru Granth Sahib vil der være lodtrækning og via den me-
tode finde 1 ny bestyrelsesmedlem. 

 
3) Hvis et medlem af bestyrelsen uden nogen gyldig grund udebliver fra tre 

møder i træk, kan den pågældende ekskluderes af bestyrelsen ved en-

stemmighed. 
 

4) Hvis et medlem forårsager konflikt i foreningen, kan bestyrelsen nedlægge 
medlemskabet for vedkommende. Medlemmet vil få en skriftlig advarsel, 
hvori vedkommende skal give en forklaring for konflikten. Hvis medlemmet 

ikke kommer med svar på advarslen, vil deres medlemskab blive nedlagt i 4 
år.   

 
 
 

 



 

§ 12 Generalforsamlingen 
 
Der bliver afholdt generelforsamling to gange om året i marts og oktober måned for 
medlemmerne. Under generelforsamling vil bestyrelsen fortælle om de sidste 6 
måneders regnskab. Bestyrelsen vil ca. 1 måned inden genralforsamling, give 

information omkring kommende generalforsamling under hver gudstjeneste, her kan 
medlemmer komme med deres forslag til forbedring af foreningen. Bestyrelsen vil 
betragte forslagene fra medlemmerne, og derefter afgøre relevante forslag til 

mødedagsorden. Under generalforsamling vil den tilsendte dagsorden til 
medlemmerne blive diskuteret og ikke andet. Det er kun de medlemmer som har 
betalt medlemskontingent der kan deltage mødet.        

          

§ 13 Valg 
 

Denne proces vil blive arrangeret af 3-mandsudvalget (se § 11 b) i henhold til 
vedtægten indenfor en måned. Valget skal være for 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler deres opgaver (Se paragraf 7) i blandt 
dem. Hvis der er behov kan bestyrelsen få hjælp fra foreningsmedlemmer.       
 

Regler for valg:  
 

a) Medlemmer som har et medlemskab i foreningen for 2 år i træk kan delta-
ge. Under valg er det kun medlemmer der må komme i Gurdwara og delta-
ge mødet.    

b) Hvert medlem skal fremvise et billed-Id. 
c) På valgseddelen står der navne på kandidaterne. Medlemmerne må kun 

krydse 5 navne. Hvis der er flere end 5 kryds på valgseddelen vil den blive 
annulleret. 

d) Som ægtepar skal manden og konen stemme hver for sig, og må ikke give 

fuldmagt til hinanden.  
e) Alle stemmesedlerne vil blive gemt, og opbevaret indtil næste valg.  

f) Når stemmesedlerne bliver talt sammen må kandidaten, og hans repræsen-
tant gerne være til stede.   

g) De 5 kandidater som har flest stemmer vil blive valgt.  

h) Hvis to kandidater har samme antal stemmer, vil beslutningen blive taget 
på baggrund af lodtrækning.      

 



 

§ 14 Regler for udgifter  
 

a) Bestyrelsen kan ikke købe, eller sælge varer for mere end 10.000kr. uden 
medlemmernes tilladelse.  

b) Bestyrelsen kan ikke købe, eller sælge foreningens ejendom uden medlem-

mernes tilladelse.  
c) Regnskabet vil blive gemt i en bog, eller computer. Regnskabet vil blive op-

lyst på opslagstavlen den 5 i hver måned. 
d) Under generalforsamling vil den årlige regnskab også blive oplyst. 
e) Foreningens årlige regnskab udarbejdes af en autoriseret revisor.  

 
§ 15 Information omkring begivenheder 

 
a) Bestyrelsen skal klargøre en liste (kalender) over hele årets begivenheder, 

og sende den til medlemmerne. Ved særlige tilfælde skal bestyrelsen sende 

ekstra information til medlemmerne.  
b) Hvis bestyrelsen allerede har sendt en liste over årets begivenheder vil der 

ikke blive sendt yderligere information.  
c) Ved særlige tilfælde kan bestyrelsen skriver til medlemmerne. 

 

§ 16 Præst 
 

For at foretage gudstjenester, og andre sociale begivenheder som bryllupper, 
dåbsceremonier, mm., ansætter bestyrelsen en kvalificeret præst. Ved ansættelse 
af en præst skal bestyrelsesmedlemmerne være enige. Bestyrelsen skal sørge for 

præstens kost og logi, og skal betale ham den løn bestyrelsen måtte aftale med 
ham. Bestyrelsen betaler kun engang for præstens flybillet dvs. fra Indien til Dan-

mark og tilbage igen. Hvis præsten arbejder mere end 2 år, får han 5 ugers ferie 
med løn. Præstens løn vil blive justeret med tiden. Har præsten problemer skal 

han informere bestyrelsen. Hvis præsten skaber problemer kan bestyrelsen su-
spendere ham fra hans arbejde.      
 

 
Præstens kvalifikationer: 

 
a) Skal kunne synge og undervise børn i sikh religion og samle musik. 
b) Skal kunne undervise i Punjabi og have kendskab til Gurmat. 

c) Hvis det er muligt skal han/hun have kendskab til engelsk sprog. 
 

Præstens pligter:  
 

1) Skal sørge for vedligeholdelse af Sri Guru Granth Sahib (sikh hellige skrif-

ter). 
2) Skal lave og give Karah Parshad (hellige budding). 

3) Varetage religiøse begivenheder udenfor Gurdwara. 
4) Underviser børn i Punjabi, sikh religion, og salme musik. 
5) Tag sig af besøgene til Gurdwara i hverdagene. 

6) Må ikke arbejde andre steder. 
7) Når præsten synger salmer under gudstjeneste vil alle donationer gå til 

ham. Hvis præsten skal have en fastløn, kan bestyrelsen overveje dette. 



 

§ 17 Ekstraordinær Generalforsamling 
 

a) Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan de indkalde medlemmerne til en 
ekstraordinær generalforsamling. Hvis der er flertal for det. 

b) Hvis medlemmerne skal indkalde ekstraordinær generalforsamling for særli-

ge formål, skal 66 % af foreningens medlemmer underskrive dette formål.  
c) Det er pligtigt for alle mødte medlemmer at underskrive deres tilstedevæ-

relse.  
 
§ 18 Konflikt  

 
a) Hvis der opstår en stor konflikt i foreningen, skal der bedes bøn foran Guru 

Granth Sahib (sikh hellige skrifter), og vælge 5 nye medlemmer som skal 
undersøge sagen, og afgør en endelig dom.  

b) Hvis bestyrelsen har problemer med at lede foreningen, kan de indkalde 

medlemsmøde, og fortælle hele sagen til medlemmerne. Siddende bestyrel-
se vil oprette en ny 3-mands udvalg som skal vælge en ny bestyrelse. 

c) Hvis der undergår et stor projekt i Gurdwara forening, og dets udgifter er 
større end indtægter, vil det resterende beløb blive fordelt mellem med-
lemmerne.   

   
§ 19 Opløsning af forening 

 
Hvis foreningen er nødsaget til at gå i opløsning skal der indkaldes medlemsmøde. 
Med et flertal på 66 % procent af medlemmernes enighed kan foreningen opløses. 

Foreningens materialer, og formue skal bruges til nedenstående formål: 
 

a) Klargøre og fordele sikh litteratur til udbredelse af det sikhiske budskab til 
menneskeheden. 

b) Formuen vil blive anvendt til velfærd og menneskelighed 
c) Formuen kan bruges gennem røde kors og andre velgørenhedsforeninger til 

at hjælpe nødig mennesker.    

 
 

§ 20 Generel 
 
Foreningen skal følge de sikhiske retningslinjer, og kan få hjælp fra SGPC (Shiro-

mani Gurdwara Parbandhak Committee)/Akaal Takth Sahib Amritsar Punjab.  
 

§ 21 Særlig 
 
I denne vedtægt fra 01-11-2012 og 10 år frem må der ikke laves ændringer i. 

Hvis der efter 10 år stadigvæk er behov for ændringer i paragrafferne, skal 66 % 
ud af alle medlemmerne give det skriftligt til bestyrelsen en måned før generalfor-

samling.   


