Indkomne forslag til Open Data DKs generalforsamling den 25. juni
2019
Der er kommet fire forslag til vedtægtsændringer fra Open Data DK-bestyrelsen. Ifølge vedtægterne kræver
vedtægtsændringer, at et 2/3 flertal af stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer stemmer for
ændring.
Open Data DKs vedtægter: http://www.opendata.dk/om/vedtaegter
Forslag 1
Forslagsstiller: Open Data DK-bestyrelsen
Sletning i §5, stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ. Foreningens daglige ledelse varetages af en
bestyrelse, som består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og en formand. Bestyrelsesmedlemmer skal
repræsentere et medlem af Open Data DK. Hver medlemsorganisation kan kun have én deltager i
bestyrelsen. Der skal i bestyrelsen være ét medlem fra hver af de i Open Data DK gældende regioner. Disse
varetager opgaven som regionale ambassadører.
Generalforsamlingen kan udvide bestyrelsen med op til to pladser.
Hvert bestyrelsesmedlem udpeger sin egen suppleant.
Begrundelse
Bestyrelsen ønsker med forslaget at give foreningens medlemmer mulighed for at blive en del af bestyrelsen,
uanset geografisk placering. Med dette forslag lægges vægt på engagement fremfor geografi.

Forslag 2
Forslagsstiller: Open Data DK-bestyrelsen
Tilføjelse i §6 stk. 4
Hvert enkelt projekt godkendes af bestyrelsen og afregnes selvstændigt. Kommunernes på forhånd aftalte og
faktisk forbrugte timeforbrug i projekterne honoreres med en timesats, der tilstræbt dækker de faktiske
omkostninger se uddybning i bilag 1 til vedtægterne. Alene differencen mellem kommunerne afregnes, dvs.
at kommuner, der har forbrugt færrest timer, afregner til de kommuner, der har lagt flest timer. Afregningen
sker én gang årligt samtidig med regnskabet. Et medlem bidrager årligt, medmindre andet er aftalt, med det
til generalforsamlingen godkendte kontingent.”
Begrundelsen
Vedtægten sikrer, at den kommunale fuldmagt ikke overtrædes og blev godkendt i sin oprindelige ordlyd af
generalforsamlingen i 2018. Der foreslås ovenstående tilføjelser for at tydeliggøre, hvem der kan godkende
projekterne, samt at medlemmerne ikke skal bidrage med mere end det årlige kontingent, medmindre andet
er aftalt.

Forslag 3
Forslagsstiller: Open Data DK-bestyrelsen
Tilføjelse til §8 stk. 2
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest en måned før mødet. Dagsorden sendes ud med
indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest
14 dage før. Indkomne forslag sendes til medlemmerne senest ti dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan stille forslag til dagsordenen.
Begrundelse
Der er behov for at gøre det tydeligt, hvem der kan stille forslag til generalforsamlingen. Især i årene hvor der
både er basis og ordinære medlemmer.
Forslag 4
Forslagsstiller: Open Data DK-bestyrelsen
Ændring af bilag 1 til §6 stk. 4
Hvert enkelt projekt afregnes selvstændigt. Kommunernes på forhånd aftalte og faktisk forbrugte
timeforbrug i projekterne honoreres med en timesats, der tilstræbt dækker de faktiske omkostninger se
uddybning i bilag 1 til vedtægterne. Alene differencen mellem kommunerne afregnes, dvs. at kommuner, der
har forbrugt færrest timer, afregner til de kommuner, der har lagt flest timer. Afregningen sker én gang årligt
samtidig med regnskabet
Begrundelse
Der er behov for at gøre bilaget mere generelt i sin ordlyd, så det ikke kun beskriver sekretariatsbistanden, da
arbejdet i foreningen nu også omfatter bl.a. rollen med teknisk projektledelse. Bilaget sikrer, at den
kommunale fuldmagt ikke overtrædes. Bilaget er udarbejdet med henvisning til kontingentbestemmelsen om,
at der sker en mellemregning i de enkelte kommuner ved de enkelte projekter, svarende til KL`s
standardvedtægter for foreninger.
Det ændrede bilag kan findes som særskilt bilag til generalforsamlingen.

