
Vedtægter for MOSAIKS STØTTEFORENING 
Stiftet d. 8. oktober 2003 

 
 
§ 1 – Navn 
Foreningens navn er MOSAIKS STØTTEFORENING. 
Hjemstedet er Lellinge Skole. 
 
§ 2 – Formål 
Foreningens formål er at sikre et økonomisk og praktisk grundlag for regelmæssig udgivelse af 
lokalbladet MOSAIK til alle borgere i Lellinge. 
 
§ 3 – Medlemmer 
Som obligatoriske medlemmer af foreningen optages de involverede foreninger og institutioner. 
 
§ 4 – Beslutningsmyndighed 
Foreningens højeste myndighed er årsmødet, som afholdes hver år i sommerperioden. 
Årsmødet afholdes efter følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse af revideret regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
6. Valg til bestyrelse/redaktion + suppleant. 
7. Valg af revisor + suppleant. 
8. Eventuelt. 

 
§ 5 – Bestyrelsen 
Den består af 5 medlemmer, hvoraf de 3 udgør MOSAIKs redaktion og de 2 varetager støttearbejdet. 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 2 medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer 
vælges i ulige år. 
Bestyrelsen udpeger selv sin formand, fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til 
særlige opgaver. 
 
§ 6 – Kontingent 
Foreninger og institutioner, som deltager aktivt i udgivelsen af MOSAIK, betaler et årligt kontingent 
svarende til en fordeling af de faktiske produktionsomkostninger fratrukket alle øvrige indtægter. 
Stk. 2. Under udgiftsfordelingen tages hensyn til det enkelte medlems økonomiske formåen. 
 
§ 7 – Årsmødet 
Årsmødet afholdes i perioden maj-august. Bestyrelsen indkalder til årsmødet min. 3 uger før mødets 
afholdelse. 
Årsmødets beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Foreningens medlemmer har hver 1 
stemme uanset størrelse. 
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets 
afholdelse. 
 
§ 8 – Opløsning 
Foreningen kan opløses, når min. 2/3 af de fremmødte, aktive medlemmer på årsmødet stemmer herfor. 
Foreningens eventuelle formue tilfalder foreningslivet i Lellinge.   
 
Således vedtaget på stiftende møde d. 8.10.2003. 


