
Referat fra generalforsamlingen i 
OpenDenmark  
Tirsdag d. 26. maj 2020.  

Af 
 
  

Dagsorden for generalforsamlingen 
Punkt Referat 

1. Valg af dirigent Foreningen foreslår Christian Villum 
Christian Villum er valgt. 
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen er 
indkaldt rettidigt, d. 25. april via foreningens 
hjemmeside, nyhedsbrev samt Facebook 
m.fl. og er dermed lovligt varslet.  
 

2. Valg af referent Foreningen foreslår Rikke Falkenberg 
Rikke Falkenberg er valgt. 
 
 

3. Valg af stemmetællere Foreningen foreslår Christian Villum og 
Rikke Falkenberg.  
 
Begge er valgt.  

4. Formandens beretning 
 

Link til formandsberetning LINK 

5. Kassereren fremlægger det 
reviderede regnskab til godkendelse 

Link til regnskab 
Regnskabet er godkendt  

6. Indkomne forslag 
 

Der er indkommet følgende forslag  
Forslag A. Forslag stillet af bestyrelsen.  
Ændring af §9 stk 2, sådan at teksten om et 
maksimumbesløb fjernes.  

https://docs.google.com/document/d/1EgrCFdnC5AGvFL6k26zAQ1D5gclHUmDCH8ZdP88byBg/edit?usp=sharing


Begrundelse: Det er ikke teknisk muligt for 
vores bank at tilbyde et maksimumsbeløb 
som en grænse.  
 

Gældende tekst 
§9 Stk. 2: Kasserer eller formand alene eller 
to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan 
disponere over foreningens konti i den 
daglige drift op til et maksimumsbeløb, som 
fastsættes af bestyrelsen. 
 
Forslag til ny tekst 
§9 Stk. 2: Kasserer eller formand alene eller 
to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan 
disponere over foreningens konti i den 
daglige drift. 
 

Forslaget er godkendt 
 

7. Fremlæggelse af budget og 
fastsættelse af kontingent for det 
efterfølgende regnskabsår 

 

Link til budget 
 
Debat omkring Engangsbidrag. 
Bestyrelsen ønsker at kunne lønne 
formanden for hans store arbejde.  
Dette arbejdes der fortsat hen mod i den 
kommende tid. 
Ansøgninger til fonde vil ofte være knyttet 
op på konkrete projekter. 
Forslag fra Martin Exner: 
ansøgning af folkeoplysningsmidler, der vil 
kunne hæve indtægten fra kontingenter. 

8. Fastsættelse af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

 

Bestyrelsen foreslår at man holder fast ved 
samme antal bestyrelsesmedlemmer (syv 
personer) og samme antal suppleanter (to 
personer) 
Forslaget er godkendt. 

9. Valg af formand  
 

Formanden er i følge vedtægterne på valg i 
de ulige år, og er derfor ikke på valg i 2020.  
Punktet udelades derfor.  
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:  
Martin von Haller - modtager genvalg  
Christian Villum - modtager genvalg 
Rikke Falkenberg Kofoed - modtager 
genvalg  



Jens Kjellerup - modtager genvalg 
Søren Johannesen - modtager genvalg 
Merete Sanderhoff - modtager genvalg 
 
Der er genvalg til alle 7 
bestyrelsesmedlemmer 
  
Suppleanter 
På valg er: 
Thore Davies - modtager ikke genvalg 
Martin Exner - modtager genvalg 
 
Thomas Dreisig og Martin Exner er valgt 
som suppleanter 
 
 

11. Valg af revisorer Revisorer.  
På valg er:  
Finn Aarup Nielsen - modtager genvalg 
Ole Palnatoke Andersen - modtager 
genvalg 
 
Begge er genvalgt 
 

12. Eventuelt  Peter har taget det årlige gruppefoto. 
 
Kommentar til beretningen. Ny betænkning 
omkring ytringsfrihed, der fremhæver 
adgangen til information. Martin Haller 
foreslår, at vi som forening sætter os ind i 
betænkningen og giver vores kommentar til 
dette. 
ytringsfrihedskommisionens betænkning: 

https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse

/pressemeddelelser/2020/ytringsfrihedskommi

ssionen-afleverer-betaenkning 

 
Der er bred enighed i bestyrelsen om fortsat 
at holde sig orienteret omkring tiltag i det 
åbne. 
 
Malte ønsker et større fokus på OER og 
oplysning omkring adgangen til information i 
uddannelsessektoren. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.justitsministeriet.dk%2Fnyt-og-presse%2Fpressemeddelelser%2F2020%2Fytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.justitsministeriet.dk%2Fnyt-og-presse%2Fpressemeddelelser%2F2020%2Fytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.justitsministeriet.dk%2Fnyt-og-presse%2Fpressemeddelelser%2F2020%2Fytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.justitsministeriet.dk%2Fnyt-og-presse%2Fpressemeddelelser%2F2020%2Fytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning


Peter foreslår en arbejdsgruppe, der kan 
fordybe sig i dette. Dette arbejde vil være 
en naturlig vej til at ansøge om midler til at. 
 
Merete ønsker input til hende og Christians 
deltagelse i Open Future Sessions. 
Det vil være muligt at bidrage med input 
efter første etape, der finder sted i morgen. 
Det er et stærkt forum og begge har store 
forventninger til deltagelsen. 
Bestyrelsen holdes orienteret omkring Open 
Future Sessions. 
 
Opfølgning omkring Sundhedsstyrelsens 
udgivelse af undervisningsmateriale på 
Alineas portaler. 
Bestyrelsen hos Sundhedsstyrelsen 
overvejer at 2. version af materialet bliver 
udgivet under en åben licens. 
 
 

 


