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Fremmødte 
Ove Larsen 
Christian Villum  
Martin Von Haller 
Merete Sanderhoff 
Thore Davis  
Søren Johannesen 
Jens Kjellerup  
Rikke Falkenberg 
Peter Leth 
Charlotte S H Jensen  
Finn Årup Nielsen  
Martin Exner  
 
Afbud fra 
Bo Fristed, Rasmus Frey, Niels Erik Rasmussen, Kim Bach, Malthe Agger.  
 

Dagsorden  
1. Præsentation af tilstedeværende og fraværende deltagere 
2. Præsentation af intentionerne omkring OpenDenmark v/ Christian Villum, Martin von 

Haller og Peter Leth.  
3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter v/ Peter Leth 
4. Valg til bestyrelsen 
5. Drøfte initiativer  
6. Drøfte økonomi  
7. Diverse 

 

Ad 1. Præsentation  
Deltagerne præsenterede sig for hinanden.  
 



Ad 2.  
Indledningsvis præsenterede Christian Villum og herefter Martin von Haller initiativets 
udspring fra Creative Commons, med OpenDenmark som en paraplyorganisation der skal 
samle og styrke åbne kræfter.  
 
Foreningens formål blev præsenteret.  
 
Herunder uddybede Peter Leth at foreningen umiddelbart har syv målgrupper og mange 
muligheder for at lave oplysning, samle og dele best-practice, rådgive, lave konkrete 
kampagner og aktioner, kvalificere og uddanne og en række øvrige indsatser, og at det er 
grundlaget for foreningens mange muligheder. De syv målgrupper er borgere, uddannelse, 
foreninger og organisationer, erhverv, kunst og kulturinstitutioner / GLAM og ikke mindst 
vores grundlag, de åbne initiativer.  
 
Endelig så udtrykte Peter Leth at det på sigt også er et mål for foreningen at sikre foreningen 
økonomiske rammer til at kunne drive og udvikle foreningens arbejde.  
 

Ad 3. Gennemgang af vedtægter 
Vi gennemgik vedtægterne og der kom nogle formelle opstramninger og tilføjelser, fx at 
foreningens viden tilbydes til Københavns Stadsarkiv i tilfælde af opløsning.  
Det blev besluttet at godkende vedtægterne med de kommende forslag til rettelser og at give 
Martin von Haller mulighed for at korrigere de besluttede ændringer.  
 
Derudover blev det besluttet at udsende vedtægterne til interesserede, eksempelvis de 
deltager der havde meldt afbud til mødet, sådan at de kunne få mulighed for at stå som 
medstiftere af foreningen OpenDenmark.  
Det vil samtidig give et mere retvisende billede af hvem der står bag initiativet.  
 

Ad 4. Valg til bestyrelsen 
Til bestyrelsen blev valgt 7 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.  
Valgt til bestyrelsen blev  
Martin von Haller 
Christian Villum  
Rikke Falkenberg 
Merete Sanderhoff 
Søren Johannesen 
Jens Kjellerup (valgt til kasserer) 
Peter Leth (valgt til formand) 
 
Suppleanter blev 
Charlotte S H Jensen  



Martin Exner 
 
Revisorer blev 
Ole Palnatoke Andersen  
Finn Årup Nielsen  
 
 

Ad 5. Initiativer  
Kort præsentation af at OpenDenmark har fået mulighed for at være repræsenteret på 
Folkemødet med et oplæg i teltet Civiltinget kl. 9.00 fredag morgen.  
Deltagere ved Folkemødet bliver Jens Kjellerup, Merete Sanderhoff, Rikke Falkenberg 
Kofoed og Peter Leth. 
 

Ad 6. Økonomi  
Vi drøftede hvem der kunne være medlem og hvilke satser, der eventuelt kunne være på 
tale.  
For det første er der enighed om at alle kan være personligt medlem og at man som 
personligt medlem repræsenterer sig selv og ikke nødvendigvis en eventuel organisation 
eller virksomhed, som måtte være ens arbejdssted.  
 
Vi drøftede et personligt medlemsskab skulle prissættes mellem 200-500 kroner årligt, og 
besluttede at lade den nyvalgte bestyrelse lande en endelig beslutning.  
Vi drøftede også medlemsskaber for andre parter; virksomheder, organisationer etc, som en 
mulighed. Vi endte med at aftale at institutioner under ét kan blive medlem uden stemmeret 
og valgbarhed, og at vi kan fastsætte nogle priser, som institutionerne selv kan vælge. Vi 
drøftede 0,2,8 og 20.000,- årligt for institutioner.  

Ad 7. Diverse  
Vi drøftede følgende områder 

● Visioner og ambitioner i rummet - hvad kan vi i fællesskab bruge OpenDenmark til?  
● Hvem skal vi ellers invitere med? 
● Medlemsinvolvering (community) - hvem, hvad, hvorfor, hvordan? 
● Kommunikationsværktøjer - Google drev - der vil blive lavet en mappestruktur, som 

giver læseadgang til nogle områder, og skrive / dele-adgang til andre. 
● Mødefrekvenser - vi drøftede 2-4 årlige møder.  
● Støtte omkring foreningen - vi drøftede hvordan foreningen kan få hjælp til bogføring, 

medlemshåndtering o.l. og hvordan vi kan få hjælp til eksempelvis udarbejdelse af 
tryksager. 

 
Det blev aftalt at Martin von Haller vil stå for registrering af foreningen  
Det blev aftalt at Peter Leth vil overdrage domænet OpenDenmark.dk til foreningen, når 
denne er registreret.  



 
 
København / Ulfborg  
Referent: Peter Leth 
 

 
 
Bestyrelsesmedlem 
 
Jens Kjellerup/kasserer 
  
 
 


