VEDTÆGTER FOR DIGITALLEAD
1.

NAVN OG HJEMSTED

1.1

Foreningens navn er DigitalLead.

1.2

Foreningens hjemsted og hovedsæde er Københavns Kommune.

2.

FORMÅL

2.1

Foreningen er en selvstændig og uafhængig, privat forankret, ikke-kommerciel organisation.

2.2

Foreningens formål er:
a) at styrke innovationen i de danske virksomheder, der udvikler digitale løsninger;
b) at styrke samarbejdet om innovation, der skal føre til udvikling af nye digitale løsninger, tætne
forskningssamspillet og fremme slutbrugerpartnerskaber;
c)

at etablere netværk og serviceydelser inden for og på tværs af sektorer og brancher, herunder at generere
nye ideer og konkrete forsøgsprojekter;

d) at fremme uddannelse i digitale teknologier, for at udbrede kendskabet til digitalisering og give kompetencer,
der giver forståelse for betydningen af digitale teknologier for samfundet og medvirke til at udvikle
digitalisering af det samfundet;
e) at understøtte behovet for at udvikle digitale løsninger, der kan bruges i andre sektorer via samarbejde med
andre klyngeorganisationer og virksomheder inden for andre styrkepositioner; og
f)

gennem ovenstående at skabe samarbejde og netværk og at formidle forsknings- og udviklingsresultater
gennem videnoverførsel.

2.3

Foreningens arbejde sker på et almennyttigt grundlag for at fremme formålet. Foreningens aktiviteter skal
overvejende have en ikke-kommerciel karakter. Alle fortjenester af foreningens arbejde skal anvendes til
ovenstående formål og geninvesteres i foreningens drift eller lignende aktiviteter. Foreningen må ikke i sit virke
eller i sine aktiviteter lade sig styre af private særinteresser.

3.

MEDLEMSFORHOLD

3.1

Som medlem kan optages:
a) Virksomheder
b) Faglige organisationer, interesseorganisationer og andre idebestemte foreninger
c)

Vidensinstitutioner, herunder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt GTS-institutter

d) Offentlige institutioner, kommuner, regioner og forvaltninger
3.2

Medlemmerne skal tilslutte sig foreningens formål og skal ønske at deltage i og bidrage til
innovationsfremmeaktiviteter inden for foreningens formål og virke.
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3.3

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller foreningens sekretariat. Bestyrelsen kan fastsætte
nærmere regler for indmeldelsesprocedurer og krav til, hvilke oplysninger nye medlemmer skal afgive til
foreningen.

3.4

Udmeldelse finder sted skriftligt til bestyrelsen eller foreningens sekretariat. Udmeldelse kan kun ske til udgangen
af et kalenderår med et skriftligt varsel på mindst 30 dage.

3.5

Medlemmerne er forpligtede til at give foreningen meddelelse om deres kontaktinformationer, herunder relevante
kontaktpersoner, samt om ændringer heri. Foreningen kan ved afgivelse af meddelelser til medlemmerne
anvende den kontaktinformation, som medlemmerne selv har afgivet og opdateret.

4.

GENERALFORSAMLINGEN

4.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

4.3

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af baggrunden for begæringen. I
sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 8
uger efter modtagelsen af begæringen herom.

4.4

Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med mindst 3 ugers og maksimalt 8 ugers varsel ved særskilt,
skriftlig meddelelse (e-mail eller en tilsvarende elektronisk meddelelse) til de enkelte medlemmer. Indkaldelse
skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal
endvidere følge udkast til foreningens regnskab.

4.5

Alle personer, der er tilknyttet et medlem som ansat, indehaver, ledelses- eller bestyrelsesmedlem, tillidsvalgt
eller har en anden væsentlig tilknytning, har ret til at deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen og foreningens
sekretariat kan desuden invitere gæster til generalforsamlingen. Alle, der har ret til at deltage i
generalforsamlingen, har taleret, idet dirigenten dog (for et enkelt punkt eller for hele generalforsamlingen) kan
beslutte at afskære taleret for andre end de stemmeberettigede, hvis dirigenten skønner det nødvendigt.
Foreningen kan kræve betaling for deltagelse i generalforsamlingen for andre end de personer, der udøver
stemmeret, jf. pkt. 4.6 nedenfor.

4.6

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det indeværende år,
og som ikke er i kontingentrestance for tidligere år. Hvert medlem har én stemme, som udøves af en person, der
er mødeberettiget. Foreningen kan kræve, at medlemmerne inden generalforsamlingen oplyser, hvilke person der
skal udøve stemmeretten. Stemmeberettigede kan meddele fuldmagt. Fuldmagt skal gives skriftligt til et andet
stemmeberettiget medlem og skal meddeles inden generalforsamlingens start.

4.7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c)

Godkendelse af regnskab

d) Forelæggelse af budget til orientering
e) Fastlæggelse af kontingent
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f)

Indkomne forslag

g) Orientering om udpegninger af bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
i)

Valg af revisor

j)

Eventuelt

4.8

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende de indkomne forslag senest 1 uge inden
generalforsamlingen.

4.9

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller forslag som er indkommet i
henhold til pkt. 4.8 ovenfor. Fravigelse herfra kan kun ske, hvis samtlige stemmeberettigede er til stede og
enstemmigt tiltræder, at forholdet kan behandles.

4.10

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed, medmindre andet følger af vedtægterne.
Afstemning sker ved håndsoprækning (eller tilsvarende digital form), idet mindst halvdelen af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer dog kan kræve skriftlig (hemmelig) afstemning.

4.11

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes ved personligt
fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Beslutning herom træffes inden
indkaldelse, idet bestyrelsen dog efter indkaldelsen og indtil 1 uge inden generalforsamlingen kan træffe
beslutning om at overgå til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke var meddelt
ved indkaldelsen. Ved delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling påhviler det bestyrelsen at træffe de
nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes deltagelse i debatter og afstemninger.

5.

BESTYRELSEN

5.1

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 11-15 medlemmer samt 2 suppleanter. 6-10 af bestyrelsens
medlemmer skal være repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer (de virksomheder og organisationer, der
er nævnt under pkt. 3.1 a)-b) ovenfor), og 5 af bestyrelsens medlemmer skal være repræsentanter fra
vidensinstitutioner (de institutioner, der er nævnt under pkt. 3.1 c) ovenfor). De personer, der udpeges eller
vælges til bestyrelsen (jf. pkt.5.2 nedenfor) skal være tilknyttet et medlem som ansat, indehaver, ledelses- eller
bestyrelsesmedlem, tillidsvalgt eller have en anden væsentlig tilknytning til et medlem.

5.2

Bestyrelsens medlemmer vælges og udpeges således:
a) Regionale repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer: 5 repræsentanter for erhvervsdrivende
medlemmer (de virksomheder og organisationer, der er nævnt under pkt. 3.1 a)-b) ovenfor) er regionale
repræsentanter, der vælges af lokale styregrupper, jf. pkt. 7.3 nedenfor, blandt de erhvervsdrivende
medlemmer i den pågældende region. Den lokale styregruppe afgør selv, hvorledes valget til bestyrelsen
gennemføres. Såfremt der i en region ikke er nedsat en lokal styregruppe, eller denne ikke foretager valget,
udpeges den regionale repræsentant af foreningens bestyrelse blandt de erhvervsdrivende medlemmer i den
pågældende region. Er der ikke nogen erhvervsdrivende medlemmer i en region, vælges ingen regional
repræsentant for den pågældende region, jf. dog pkt. 5.4 a) nedenfor,
b) Øvrige repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer: Generalforsamlingen vælger 1-5 øvrige
repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer. Disse repræsentanter vælges blandt de erhvervsdrivende
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medlemmer (de virksomheder og organisationer, der er nævnt under pkt. 3.1 a)-b) ovenfor), idet alle
medlemmer dog har stemmeret ved valget heraf.
c)

Repræsentanter for vidensinstitutioner: 5 repræsentanter udpeges som følger:
i)

1 repræsentant udpeges af danske GTS institutter

ii)

4 repræsentanter udpeges af danske universiteter, således at de udpegede fra universiteterne
repræsenterer mindst 3 regioner, og intet universitet må have mere end 2 repræsentanter.
Såfremt de vidensinstitutioner, der er nævnt under pkt. i)-ii) ovenfor ikke inden generalforsamlingen kan blive
enige om udpegningen, eller ikke foretager udpegningen, vælger generalforsamlingen de ikke-udpegede
repræsentanter for vidensinstitutionerne. Disse repræsentanter vælges blandt de medlemmer der er
vidensinstitutioner (de institutioner, der er nævnt under pkt. 3.1 c) ovenfor), idet alle medlemmer dog har
stemmeret ved valget heraf.
d) Suppleanter: Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, der vælges som 1 repræsentant for og blandt de
erhvervsdrivende medlemmer og 1 repræsentant for og blandt vidensinstitutioner.
5.3

Mindst to af repræsentanterne for de erhvervsdrivende medlemmer skal besidde lederstillinger og være aktive i
det private erhvervsliv. Repræsentanterne for vidensinstitutionerne skal være på øverste ledende niveau i en
vidensinstitution, eller have mandat fra øverste ledelse.

5.4

Repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer skal til enhver tid udgøre flertallet i foreningens bestyrelse.
Såfremt der ikke kan vælges et tilstrækkeligt antal repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer hertil under
anvendelse af reglerne i pkt. 5.2 ovenfor, gælder følgende:
a) Hvis der ikke kan vælges eller udpeges en eller flere regionale repræsentanter for erhvervsdrivende
medlemmer, kan disse vælges blandt erhvervsdrivende medlemmer fra hele landet.
b) Hvis der, uanset pkt. a) ovenfor fortsat ikke kan vælges et tilstrækkeligt antal repræsentanter for
erhvervsdrivende medlemmer til at udgøre flertallet i bestyrelsen, reduceres antallet af repræsentanter for
vidensinstitutionerne forholdsmæssigt, således at det antal repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer,
der kan vælges, udgør flertallet af bestyrelsen. Pkt. 5.2 c) ovenfor finder tilsvarende anvendelse.

5.5

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Såfremt et
bestyrelsesmedlem får varigt forfald i sin valgperiode, indtræder en suppleant fra samme gruppering i stedet for
det fratrædende medlem i den resterende valgperiode. Pkt. 5.4 ovenfor finder tilsvarende anvendelse.

5.6

Bestyrelsen vælger af sin midte et forretningsudvalg bestående af:
a) En formand, der vælges blandt repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer;
b) En næstformand, der vælges blandt repræsentanter for vidensinstitutioner;
c)

Op til 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst to skal være repræsentanter fra erhvervsdrivende
medlemmer.

Forretningsudvalget kan handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse.
Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
5.7

Bestyrelsen varetager - under ansvar overfor generalforsamlingen - foreningens tarv udadtil og indadtil.
Bestyrelsen skal herunder navnlig varetage følgende opgaver:
a) Fastlæggelse af strategi, herunder strategi for foreningens erhvervsfremmeindsats
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b) Ansættelse og afskedigelse af ledende personale i foreningens sekretariat
c)

Tilsyn med det arbejde, der udføres af ansatte i foreningen

5.8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent,
eller mindst 5 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt per e-mail med angivelse af
dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formand eller næstformand
og referenten. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og
repræsentanter for erhvervsdrivende medlemmer udgør flertallet af de tilstedeværende. Bestyrelsen træffer
beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.

SEKRETARIAT

6.1

Bestyrelsen fastlægger sekretariatsbetjeningen og ansætter en lønnet direktion. Direktionen ansætter eventuelle
yderligere nødvendige ressourcer efter behov

6.2

Organisationen skal operere i hele landet.

7.

LOKALAFDELINGER

7.1

Foreningen er landsdækkende og skal således operere og sikre synlighed i hele landet. Der skal opretholdes
sekretariat eller anden tilstedeværelse i alle regioner i Danmark.

7.2

Medlemmerne inddeles i regioner efter placeringen af medlemmets væsentligste aktivitet. Bestyrelsen fastsætter
fordelingen af regionerne, således at disse dækker hele landet, og idet det tilstræbes til enhver tid at følge den
administrative opdeling af landet (ved foreningens stiftelse svarende til de fem Regioner). Bestyrelsen kan
desuden fastsætte nærmere regler om inddeling af medlemmerne i andre medlemskategorier.

7.3

For hver region findes en lokal styregruppe. De lokale styregrupper nedsættes af bestyrelsen blandt
medlemmerne i den pågældende region Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for udpegning af deltagere til
styregrupperne.

8.

SAMARBEJDE

8.1

Foreningen skal i sit virke sigte mod at facilitere samarbejde ved skabe kontakt og opretholde kontakt til en bred
og aktiv partnerkreds af virksomheder, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner, ministerier, regioner,
kommuner, offentlige myndigheder og andre relevante aktører på erhvervs- og teknologiområdet.

9.

KONTINGENT OG REGNSKAB

9.1

Medlemmerne betaler et differentieret medlemskontingent, der fastsættes på baggrund af medlemmets
karakteristika (eksempelvis medlemskategori, størrelse og andre relevante parametre). Kontingentets størrelse og
parametrene for beregning besluttes på generalforsamlingen.

9.2

Kontingentet gælder for kalenderåret. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent, såfremt indmeldelse sker i
kalenderårets første 6 måneder, og halvt kontingent, såfremt indmeldelse sker i kalenderårets sidste 6 måneder.
Ved udmeldelse tilbagebetales der ikke forholdsmæssigt kontingent.

9.3

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det
ekskluderede medlem hæfter dog fortsat for forfaldne, ubetalte kontingenter.
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9.4

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for eventuel anden finansiering af underskud og anvendelse af overskud.

9.5

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.6

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

10.

TEGNING OG HÆFTELSE

10.1

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af 1) formanden i forening med et andet medlem af
forretningsudvalget, eller 2) mindst 8 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf de erhvervsdrivende medlemmer udgør
flertallet. Bestyrelsen kan beslutte at meddele fuldmagt eller prokura. Ved salg og pantsætning af fast ejendom
tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

10.2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. For de
forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

11.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

11.1

Til ændring af vedtægterne, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling
med 2/3 af de afgivne stemmer.

12.

OPLØSNING

12.1

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på
hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

12.2

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller til
andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling.
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