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Ledelsens erklæring 
 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Ung Mosaik Kolding.  

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.  

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling.  

Kolding, den 29. marts 2020  

   
   
   

 

 

 

Revisors erklæring 
 

Jeg har foretaget stikprøvevis kontrol af foreningens bilag og registreringer. Jeg har stikprøvevis undersøgt, 
om der foreligger dokumentation for registreringerne samt at øvrige formkrav og interne forretningsgange 
er opfyldt.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Dato:  

 

_____________________________________ 

Steen Timmermann  



Ledelsens årsberetning 
Ung Mosaik Kolding samarbejder med Kolding Kirkecenter. I 2019 har foreningen gennemført børnekirke 
søndag formiddag mellem kl. 10.30 og 12.00 hver søndag. Vi har to hold medarbejdere, som i 2. halvår har 
fået tilført ekstra mandskab hver anden søndag i perioden august til december vha. praktikanter i kirken.  

Marian Staal er leder af børnekirken i Ung Mosaik Kolding. Hendes opgave er at koordinere, planlægge 
aktiviteter og samarbejde med de øvrige medarbejdere.  

Den 3. marts havde vi fastelavnsfest med deltagelse af en god gruppe børn. Det blev en god dag for alle 
både børn og voksne.  

Fra den 30. august til 1. september 2019 blev der afholdt kirkelejr på Mariager Efterskole i samarbejde med 
Bykirken Vejle. Der var særligt program for børnene på lejren, hvor vi også havde besøg af Lars og Jørgen 
fra Haderslev, som lavede kombineret dukketeater og trylleshow under lejrens tema ”Ansvar”.  

I august 2019 startede tre praktikanter fra Mariager Højskole et forløb i Kolding Kirkecenter, hvor de er i 
Kolding ca. 2 weekender i måneden fra fredag formiddag til søndag eftermiddag.  

I efteråret er der startet ny teenklub i Ung Mosaik Kolding. Den hedder Ultimate Teen og er for børn i 
alderen 12-16 år. De inviteres til fællesskab, fortrolighed og fordybelse, og klubben kører 2 gange i 
måneden fredag aften, hvor de starter med at spise sammen kl. 18 – de leger og hygger – og så læser de i 
bibelen sammen og taler om, hvad de tænker.  

Igen i 2019 gennemførte vi projekt GAVEN i samarbejde med Hands & Feet. Denne gang delte vi flyere ud i 
hele Skovparken og Munkebo området, så trængte familier kunne ansøge om julegaver til deres børn. Den 
14. december havde vi huset fuld på Ole Rømers Vej 8, da de ca. 60 familier kom og fik en god dag med 
masser af sjove lege og aktiviteter.  

Vi brugte anledningen til at invitere både til Ultimate Teen og Familienetværk den 10. januar 2020. I løbet 
af januar-februar har vi gennemført 3 aftener med kombi af de to tiltag. Og det er en stor succes. 
Teenklubben har i skrivende stund ca. 10-12 teenagere som kommer hver anden fredag, og 90% af dem er 
kirkefremmede – men de er rigtig glade for konceptet og befinder sig strålende i det.  

I december gennemførte vi igen i 2019 julefest for alle – store og små … først med dans om juletræet, 
julehistorie og dukketeater og afsluttede med julefrokost for alle.  

Vi ser tilbage på 2019 med taknemlighed og glæder os over de døre, der er lukket op til relation med børn 
og teenagere i vores område.  
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Ung Mosaik Kolding 
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 Regnskab 
2019 

 Regnskab 
2018 

Kontingenter 1.200           1.500           
KKC tilskud 8.032           -               
MT-tilskud fra Ung Mosaik -               1.500           
SA-tilskud fra Ung Mosaik 2.477           2.000           
Pris fra Ung Mosaik 3.000           
INDTÆGTER I ALT 14.709        5.000           

Kursus medarbejdere -               -3.500         
Renovering/indretning -               -3.569         
Fastelavnsfest -604             -612             
Sommerfest -737             
Fortæring og materialer BK -2.489         -1.435         
Ultimate Teen -1.386         
Julefest -1.192         -979             
GAVEN -5.289         -3.108         
Gebyrer -400             -369             
OMKOSTNINGER I ALT -12.097       -13.572       

ÅRETS RESULTAT 2.612           -8.572         

RESULTATOPGØRELSE 01.01.2019 - 31.12.2019



 

2019 2018

Jutlander Bank 1417169 8.200           3.807           
Tilgodehavende fra UngMosaik -               1.044           
LIKVIDE BEHOLDNINGER 8.200           4.851           

2019 2018

Egenkapital 4.851           13.423        
Overført resultat m.v. 2.612           -8.572         
EGENKAPITAL 31/12 7.463           4.851           

Skyldige poster 737              
PASSIVER IALT 8.200           4.851           

BALANCE PR. 31.12.2019

AKTIVER

PASSIVER


