
Ung Mosaik Kolding 

Vedtægter 

1. Navn og tilhørssted 
Foreningens navn er: Ung Mosaik Kolding.  
 

2. Tilhørsforhold 
Foreningen samarbejder med Kolding Kirkecenter og er en lokalforening i landsorganisationen Ung 
Mosaik.  
 

3. Formål 
Foreningens formål: Vi er en kristen børne- og ungdomsforening, der vil lære medlemmerne om 
Jesus og det kristne liv.   
 

4. Medlemmer 
Som medlem kan optages enhver i alderen 0-30 år. Ledere og passive medlemmer kan dog være 
over 30 år. Medlemmer skal have lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.  
 

5. Ledelse 
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 medlemmer.  
Stk. 2 Bestyrelsen indstilles af foreningens medlemmer på årsmødet. Alle valg er for 2 år – dog 
således at 2 medlemmer er på valg på lige årstal – de øvrige 3 på ulige årstal. Genvalg kan finde 
sted. 
Stk. 3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 4 Foreningen tegnes af formand og kasserer.  
Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer på første bestyrelsesmøde efter 
hver generalforsamling.  
Stk. 6 Alle medlemmer, som er fyldt 16 år, er valgbare til bestyrelsen; medlemmer under 16 år 
repræsenteres af deres forældre eller værge. Lederne af de til enhver tid fungerende arbejdsgrene 
eller af dem udpeget personer opfordres til at opstille til valg til bestyrelsen.  
 

6. Generalforsamlingen  
Stk. 1 Foreningen afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.  
Stk. 2 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i de af foreningen benyttede lokaler, 
og der sendes indkaldelse ud til bestyrelsen. 
Stk. 3 Alle medlemmer har stemmeret; medlemmer under 16 år repræsenteres af deres forældre 
eller værge. 
Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens (bestyrelsens) beretning 
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til foreningens godkendelse 
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5) Valg af revisor 
6) Valg af repræsentant til Ung Mosaik’s generalforsamling 
7) Eventuelt 

 



 
Stk. 4 Godkendelse af regnskabet samt valg af bestyrelsesmedlemmer afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal.  
 

7. Ekstraordinær generalforsamling 
Bestyrelsen kan, når det anses for nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
Bekendtgørelse herom skal ske i henhold til pkt. 6 stk. 2.  
 

8. Regnskab og økonomi 
Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Stk. 2 Efter hvert regnskabsårs afslutning skal kassereren udarbejde driftsregnskab og status. 
 

9. Foreningens eksistens 
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan ske ved 2 på hinanden følgende lovligt indkaldte 
generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal.  
Stk. 2 Ved opløsning af foreningen tilfalder dens aktiver et formål, som bestyrelsen vælger.  
 

10. Vedtægtsændringer 
Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er taget med 
almindeligt stemmeflertal på en lovligt indkaldt generalforsamling.  

 

 

Nærværende vedtægter er godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 1.november 1999. 

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2016.  

Ændret ved ordinær generalforsamling den 17. februar 2019. 

Ændret ved ordinær generalforsamling den 29. marts 2020. 
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