
Generalforsamling 2021 i
OpenDenmark
Tirsdag d. 20 april 2021 kl. 16.00.

Kære medlem
Dette dokument rummer dagsordenen for OpenDenmarks generalforsamling.

Dette dokument kan læses på http://kortlink.dk/2ahvp
Generalforsamlingen afholdes d. 20. april 2021 kl. 16.00 på dette link
https://meet.google.com/jam-ctad-tnz

Alle er velkommen.

Ønsker du at være medlem af OpenDenmark?
Er du ikke medlem, kan du blive det her. Personlige medlemmer har, såfremt, de har
indbetalt kontigent 14 dage før generalforsamlingen, valgbarhed og stemmeret.

Vi glæder til at se medlemmer såvel som interesserede gæster til foreningens
generalforsamling.

Med venlig hilsen

OpenDenmarks bestyrelse

http://kortlink.dk/2ahvp
https://meet.google.com/jam-ctad-tnz
https://opendenmark.dk/bliv-medlem/


Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Martin von Haller
Bestyrelsen har inviteret til generalforsamling via mail d. 3.marts og d. 4. april, og har
dermed indkaldt rettidigt (jf. § 3,1)

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Rikke Falkenberg

3. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Rikke Falkenberg og Christian Villum

4. Formandens beretning
https://docs.google.com/document/d/1THrZ3k6jtBzvbtlhImxoBZ6yfixeeyS0_IniCcdu1
gg/edit?usp=sharing

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag
Der er kommet et ændringsforslag fra bestyrelsen (Se længere nede).

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

8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen foreslår at sammensætningen af bestyrelsen fortsætter uændret med 7
medlemmer og en suppleant.

9. Valg af formand
Formandskabet er på valg hvert andet år (i de ulige år). I år er formandskabet på
valg. Peter Leth modtager genvalg.

https://docs.google.com/document/d/1THrZ3k6jtBzvbtlhImxoBZ6yfixeeyS0_IniCcdu1gg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1THrZ3k6jtBzvbtlhImxoBZ6yfixeeyS0_IniCcdu1gg/edit?usp=sharing


10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Merete Sanderhoff
Rikke Falkenberg
Søren Johannessen
Martin von Haller
Christian Villum
(kasserer Jens Kjellerup er ikke på valg)

Alle modtager genvalg.

11. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår Martin Exner

12. Eventuelt

Ad 6. Ændringsforslag
Bestyrelsen foreslår at der i vedtægterne tilføjes en paragraf 9, stk. 4, der uddyber
tegningsretten.

Bestyrelsen anbefaler derfor, at der til vedtægterne efter afsnit 9,3 tilføjes et afsnit 9,4 med
følgende tekst:

Stk. 4: Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i fællesskab eller hver for sig eller i
forening med et bestyrelsesmedlem.


