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§ 1: Foreningen

Stk. 1: Foreningens navn er OpenDenmark.

Stk. 2: Foreningens formål er at samle og styrke det danske felt af enkeltpersoner,
foreninger, virksomheder og organisationer, som har åben vidensdeling og åben innovation
som en del af deres passion og virkeområde - i et fælles organ der kan styrke alle aktørers
virke samt bidrage til at skalere indsatsen og få åbne principper til at styrke vores samfund.

Stk. 3: Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Stk. 4: OpenDenmark skaber sit økonomiske grundlag via medlemskontingenter,
fondsansøgninger og støtte fra andre interessenter/parter relateret til foreningens formål.

Stk. 5: OpenDenmark skal altid være uafhængig af andre parter i sin håndtering af sit virke.

Stk. 6: OpenDenmark er uafhængig af partipolitiske interesser.

§ 2: Medlemskab

Organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som kan støtte OpenDenmarks formål og
virke, kan blive medlemmer.

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver person, organisation eller institution, der
sympatiserer med foreningens formål og virke.

Stk. 2: Medlemskab opnås fra den dag, OpenDenmark har registreret indbetalt kontingent.
Dog har man først stemmeret ved generalforsamlingen 14 dage efter at indbetalingen er
registreret.

Stk. 3: Bestyrelsen kan afslå en anmodning om optagelse, hvis den finder, at medlemmets
hensigter og/eller interesser strider mod foreningens formål og/eller interesser. Denne
beslutning kan indankes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 4: Betaler et medlem ikke kontingent vil vedkommende betragtes som inaktiv og fjernes
fra medlemslisten. Med mindre bestyrelsen vælger at fritage denne for kontingentbetaling.

Stk. 5: Bestyrelsen kan efter skriftligt varsel ekskludere et medlem, hvis medlemmet
overtræder foreningens vedtægter. Eksklusion kan også ske hvis bestyrelsen finder at
medlemmet i alvorlig grad modarbejder foreningens formål eller interesser, eller hvis
medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller som efter gentagne
påmindelser ikke har betalt alt skyldigt kontingent. Eksklusionen har virkning fra tidspunktet
for bestyrelsens beslutning og skal uden unødigt ophold følges af en skriftlig begrundelse til
medlemmet. Medlemmet har ret til at indbringe eksklusionen til prøvelse ved den
næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Denne ret har ikke



opsættende virkning for eksklusionen. Et evt. indmeldelsesgebyr og betalt kontingent
tilbagebetales ikke ved eksklusion.

Eksklusion forudsætter en bestyrelsesbeslutning med 2/3 flertal.

Ved eksklusion af et bestyrelsesmedlem stemmer kun af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Denne beslutning kan indankes for førstkommende generalforsamling.

Stk 6: Der skelnes mellem personlige og institutionelle medlemsskaber. Kun personlige
medlemsskaber er bemyndiget til opstilling til bestyrelsen og afstemning ved
generalforsamlingen. Institutionelle medlemsskaber kan på lige fod med personlige
medlemsskaber deltage til medlemsmøder og generalforsamling, samt stille forslag til
bestyrelse og generalforsamling.

§ 3: Generalforsamlingen

Stk. 1: Foreningens øverste og suveræne myndighed er generalforsamlingen, der afholdes
hvert år i marts eller april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers
varsel ved email til medlemmerne.

Stk. 2: Stemmeret på generalforsamlingen har de personlige medlemmer, som senest 14
dage før generalforsamlingens start har betalt kontingent for indeværende regnskabsår.

Hvert medlem har én stemme, og stemmeret udøves så vidt muligt ved personligt
fremmøde. Dog kan der afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet, stemmeberettiget
medlem, når fuldmagten er dateret og blanco uden bindinger og forholdsordrer. Hvert
medlem kan maksimalt medbringe fuldmagter fra 3 medlemmer.

Stk. 3: Alle medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen.
Sådanne forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.

Stk. 4: Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og ved
håndsoprækning. Dog kan man som medlem begære skriftlig hemmelig afstemning.

Stk. 5: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende

regnskabsår
8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formand
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter



11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
12. Eventuelt

§ 4: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt kræves indkaldt af enten bestyrelsen,
revisorerne eller mindst 50 % af medlemmerne. Afholdelse af generalforsamlingen skal ske
senest seks uger fra begæringens fremsættelse.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne i § 3, dog behøver
dagsordenen ikke at indeholde punkterne 4-5 og 7-11 hvis disse ikke er anledningen til den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 5: Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer valgt
bestyrelse på 5-7 medlemmer, heraf en formand, næstformand, sekretær og en kasserer.

Stk. 2: Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for foreningens arbejde og er ansvarlig for
udførelsen heraf. Bestyrelsen har mandat til at ansætte en daglig leder eller en bredere
kreds af mennesker, fx. en styregruppe. Rollen som daglig leder kan varetages af et
bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen ønsker dette. Bestyrelsen kan i øvrigt vælge at ansatte
en regnskabsfører. Den i bestyrelsen udpegede kasserer vil i dette tilfælde holde tilsyn med
foreningens økonomi sammen med regnskabsføreren.

Stk. 3: Bestyrelsen kan i øvrigt vælge at forsøge at etablere økonomisk grundlag til
lønninger for daglig leder, regnskabsfører og/eller styregruppe.

Stk. 4: Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen for en periode på 2 år,
således at formand vælges i ulige år og kasserer vælges i lige år. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.

Stk. 5: Dersom formand eller kasserer får forfald, kan bestyrelsen blandt sine medlemmer
vælge en stedfortrædende formand, henholdsvis kasserer, som kan fungere indtil næste
generalforsamling, eller afholde en ekstraordinær generalforsamling med det formål at
vælge en ny person til posten. En derved opstået vakant bestyrelsespost skal besættes af
en bestyrelsessuppleant, dersom en sådan er valgt.

Stk. 6: Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet
fremgår af nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er
beslutningsdygtig.

Stk. 7: Generalforsamlingen kan endvidere beslutte at vælge 1 - 3 suppleanter til
bestyrelsen. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen og har ret til at deltage i bestyrelsens
møder.

Stk. 8: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og holder det antal møder, den
finder det nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem kan med angivelse af dagsorden og



mødested med mindst 14 dages varsel indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan
afholdes elektronisk eller ved fysisk fremmøde, eller en kombination heraf.

Stk. 9: Bestyrelsen fører referat over afholdte bestyrelsesmøder. Referater lægges på
foreningens hjemmeside.

Stk. 10: Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte og
dokumenterede udgifter i forbindelse med hvervet medmindre andet aftales skriftligt.

§ 6: Kontingent

Stk. 1: Til foreningen skal der betales et årligt kontingent, hvis størrelse for det kommende
kalenderår fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Bestyrelsen kan efter ansøgning eller af egen drift bevilge kontingentfrihed til enkelte
medlemmer, som vurderes at være særligt betydningsfulde for foreningens formål. Listen
over kontingentfrie medlemmer skal offentliggøres på foreningens ordinære
generalforsamling.

§ 7: Revisorer

Stk. 1: Foreningen vælger 1-2 kritiske revisorer i forbindelse med den ordinære
generalforsamling.

Stk. 2: Revisorerne godkender og underskriver regnskabet og afgiver en revisionserklæring.

Stk. 3: Senest fire uger efter regnskabsårets afslutning skal revisorerne have adgang til al
dokumentation, der danner basis for deres erklæring.

Stk. 4: Revisorerne har ret til at få adgang til alle bestyrelsens og foreningens dokumenter
samt til alle bestyrelsens møder og generalforsamlingen.

§ 8: Aktivitets- og regnskabsår

Stk. 1: Foreningens aktivitets- og regnskabsår følger kalenderåret.

§ 9: Økonomi

Stk. 1: Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres indbetalte
kontingent. Et medlem har ikke krav på andel i foreningens formue.

Stk. 2: Kasserer eller formand alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan
disponere over foreningens konti i den daglige drift.



Stk. 3: Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare foreningens formue enten som kontant
indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.

Stk. 4: Tegningsregel

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

§ 10: Ændringer

Stk. 1: Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling med mindst
2/3 flertal.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§ 11: Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages af generalforsamlingen og
kræver, at mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med
de i § 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen træffes af den generalforsamling, der - i overensstemmelse med
bestemmelserne i stk. 1 herom - har besluttet foreningens opløsning.

Stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens arkiver tilbydes Københavns
Stadsarkiv, subsidiært Rigsarkivet.

§ 12: Åbenhed

Stk 1. I det omfang at foreningen har retten til det, så deles foreningens arbejde under åbne
vilkår.
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