
 
 
 

Vedtægt for Mammen4ever 
 
 
§ 1 
Navn og hjemsted 
Stk. 1. 
Foreningens navn er Mammen4ever.  
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 
§ 2 
Foreningens formål 
Foreningens formål er at fastholde et socialt engagement omkring Mammen Friskole for personer, som har 
eller har haft en tilknytning til Mammen Friskole. Det gælder elever, forældre, ansatte og andre, som har 
haft en større eller mindre rolle omkring friskolen eller friskolens skolekreds. 
Foreningen har tillige det formål, at der skal laves aktiviteter for foreningens medlemmer, som samtidig 
støtter op omkring friskolens virke. 
§ 3 
Foreningens medlemskab af organisationer m.v. 
Foreningen er uafhængig af partipolitiske eller andre fagpolitiske interesser. 
§ 4 
Medlemskreds og kontingent 
Stk. 1. 
Som medlemmer kan optages enhver, som har haft en tilknytning til Mammen Friskole. Det gælder elever, 
forældre, ansatte og andre som har haft en større eller mindre rolle omkring skolen. Det samme gælder 
øvrige personer, som har haft tilknytning eller medlemskab af friskolens skolekreds. 
Stk. 2. 
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen bestemmer, hvordan kontingentet opkræves. 
Stk. 3. 
Medlemmer kan ekskluderes af foreningen, hvis man handler imod foreningens formål eller er i restance. 
Bestyrelsen fastsætter reglerne for, hvornår en restance kræver en eksklusion af foreningen. 
Et ekskluderet medlem kan få sin eksklusion prøvet ved først kommende ordinære generalforsamling.  
§ 5 
Generalforsamling 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel 
ved skriftlig henvendelse til medlemmerne jf. § 6, stk. 8.  
Stk. 3. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Dog kan generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal bestemme, at 
et forslag skal behandles på generalforsamlingen, selv om det først kommer frem på selve 
generalforsamlingen. 
Stk. 4. 
Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, som ikke er i restance til foreningen. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som ikke har børn gående på Mammen Friskole, som ikke er 
forpligtiget af opgaver på friskolen. 
Stk. 5. 



Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.  
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg i henhold til § 6, stk. 1. 
7. Evt. 
Stk. 6. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger 
indføres i referat. 
Stk. 7. 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. 
Stk. 8. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 
inden en måned, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.  
§ 6 
Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. 
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges 
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. To vælges i lige år, og tre vælges i ulige år. 
Stk. 2. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer ved først kommende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
Stk. 3. 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 
Stk. 4. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Stk. 5. 
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. 
 
 
Stk. 6 
Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/ 
beslutninger. 
Stk. 7. 
Foreningens revisor er skolelederen for Mammen Friskole. Såfremt denne er forhindret i at klare dette 
hverv, varetages dette af dennes stedfortræder. 
Stk. 8. 
Korrespondancen mellem foreningen og dennes medlemmer foregår elektronisk. Det gælder via 
foreningens hjemmeside eller e-mail. Indkaldelse til generalforsamlingen skal altid udsendes via e-mail. 
§ 7 
Regnskab og revision 
Stk. 1. 
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut 
Stk. 2. 
Regnskabsåret er 1. august – 31. juli  
Stk. 3. 
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen 
Stk. 4. 
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 



§ 8 
Tegningsregler 
Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disse forfald af formanden eller 
kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 
§ 9 
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre tilbagebetalingskravet 
er opstået ved retsstridig handling. 
§ 10 
Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for forslaget. 
§ 11 
Opløsning 
Stk. 1. 
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf 
den ene skal være ordinær. 
Stk. 2. 
Eventuel formue går ved opløsning af foreningen til Mammen Friskole. 
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. september 2011 
 
Dirigentens navn og underskrift 

Anders Olesen 
 
…………………………………………………………… 
Formandens navn og underskrift 

Anne Marie Rolskov 
 
…………………………………………………………… 

På første ordinær generalforsamling valgtes som bestyrelse: 

Anne Marie Rolskov…………………………………………………………… 
Leif Aarestrup…………………………………………………………………… 
Søren Andersen…….…………………………………………………………… 
Gurli Asikainen……..…………………………………………………………… 
Peter Rasmussen….…………………………………………………………… 
 


