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Vedtægter for foreningen access2innovation  
 
§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Foreningens navn er access2innovation.  
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.  
 
§ 2. Formål 
Stk. 1. Access2innovation er en ikke-profit skabende forening, der har til formål at 
styrke viden om og udvikling af kommercielle bæredygtige løsninger målrettet behov i 
nødhjælps- og udviklingsbistanden samt udviklingslandene generelt. Dette vil ske ved 
at fremme medlemmernes deltagelse i partnerskaber mellem civilsamfundsorganisa-
tioner, videninstitutioner, erhvervsinteresseorganisationer, offentlige erhvervsorgani-
sationer og det private erhvervsliv til udvikling og implementering af løsninger særligt 
inden for vedvarende energi, fødevarer samt vand og sanitet.  
 
§ 3. Medlemskreds 
Stk. 1. Foreningens stiftende medlemmer udgør Røde Kors og WWF Verdensnatur-
fonden; Dansk Industri, Danish Water Forum; Aalborg Universitet, Copenhagen Busi-
ness School, Københavns Universitet samt Aalborg Kommune og Væksthus Nordjyl-
land. 
 
Hertil optages medlemmer, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og 
respektere FNs Global Compacts retningslinjer: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
 
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først 
gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent og er godkendt af foreningens direktør.  
 
Stk. 3. Medlemsskabet kan tegnes som: 

• Netværksmedlem 
• Strategisk medlem 

Stk. 4. Medlemsvilkår fastlægges af foreningens bestyrelse.  
 
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat med 
virkning fra udgangen af et regnskabsår og med tre måneders varsel. 

Stk. 6. Medlemmerne betaler ét af bestyrelsens fastsatte kontingenter.  
 
Stk. 7. Kontingentet er bindende for et år og opkræves halvårligt (januar og juli) 

Stk. 8. Bestyrelsen kan træffe aftale med et medlem om, at medlemmet i en nærmere 
aftalt periode kan betale for kontingent som fast beløb eller igennem dækning af om-
kostninger for driften af foreningen. 
  
§ 4. Generalforsamlingen 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
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Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april må-
ned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk. 
 
Stk. 3. Ved ekstraordinære hændelser kan bestyrelsen ved enstemmighed beslutte at 
udskyde afholdelse af generalforsamlingen eller afholde denne digitalt 
 
Stk. 4. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der 
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt.  
 
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde føl-
gende punkter:  
 
1. Valg af stemmetællere  
2. Valg af dirigent  
3. Formandens beretning  
4. Regnskabsaflæggelse  
5. Behandling af indkomne forslag  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Godkendelse af budget  
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer der skal repræsentere civilsamfundsorganisatio-
ner, videninstitutioner, erhvervsinteresse organisationer, offentlige erhvervsorganisa-
tion og det private erhvervsliv 
9. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen fra civilsamfundsorganisationer, videninstituti-
oner, erhvervsinteresse organisationer, offentlige erhvervsorganisationer og det pri-
vate erhvervsliv 
10. Valg af formand  
11. Valg af næstformand  
12. Valg af revisorer 
13. Eventuelt 
 
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der 
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for ud-
gangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.  
 
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af besty-
relsen.  
 
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halv-
delen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved stemmelighed 
foretages omvalg. 
 
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved per-
sonvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skrift-
lig afstemning.  
 
Stk. 9. Strategiske medlemmer har 10 stemmer pr. organisation. 
 
Stk. 10. Netværksmedlemmer har 1 stemme pr. organisation. 
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Stk.11. Hvert medlem afgiver stemme til valg af repræsentant til bestyrelsen fra hen-
holdsvis civilsamfundsorganisation, videninstitution, offentlige erhvervsorganisation, 
private erhvervsinteresseorganisationer eller privat virksomhed. 
 
Stk. 12. Såfremt at der efter det ordinære valg ikke er opstillet og valgt en kandidat fra 
henholdsvis en civilsamfundsorganisation, en videninstitution, en offentlige erhvervs-
organisation, en privat erhvervsinteresse organisationer eller en privat virksomhed kan 
medlemmer fra øvrige brancher opstilles og vælges til bestyrelsen”. 
 
Stk.13. De fem medlemmer med flest stemmer fra henholdsvis en civilsamfundsorga-
nisation, en videninstitution, en offentlige erhvervsorganisation, en privat erhvervsin-
teresse organisationer og en privat virksomhed vil udgøre bestyrelsens medlemmer. 
  
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød-
vendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrun-
det anmodning om det over for bestyrelsesformanden. I sådanne tilfælde skal gene-
ralforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forman-
dens kendskab.  
 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.  
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse 
Stk.1. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen skal sammensæt-
tes af: 

• En repræsentant fra en dansk civilsamfundsorganisation 
• En repræsentant fra en dansk videninstitution 
• En repræsentant fra en dansk offentlig erhvervsorganisation (kommune, 

væksthus, region eller ministerium) 
• En repræsentant fra en dansk privat erhvervsinteresse organisation 
• En repræsentant fra en dansk privat virksomhed 

Stk. 2. Bestyrelsesperioden er for 2 år. Den afgående bestyrelse fungerer til den nye 
er tiltrådt.  
 
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger af sin midte en bestyrelsesformand. Formanden udpeges 
skiftevis for 2 år ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsespe-
rioden, udpeger den organisation, medlemmet repræsenterer, en suppleant. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen mødes, når formanden bestemmer det eller 2 af bestyrelsens med-
lemmer forlanger det. Der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen træffer be-
slutninger ved simpel stemmeflertal, men i tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelses-
møde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger, som skal god-
kendes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle 
møder uden fysisk fremmøde. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen har til opgave at varetage den øverste ledelse af foreningens virk-
somhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative 
rammer for foreningens virksomhed i samarbejde med direktøren. På nær bestyrel-
sesformanden modtager bestyrelsen intet vederlag. Vederlaget fastlægges af besty-
relsen. 
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Stk. 6. Foreningens direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen. Direktøren vare-
tager den daglige ledelse af foreningens virksomhed og det ansatte personale i sekre-
tariatet. Personale i foreningens sekretariatet ansættes og afskediges af direktøren i 
samråd med bestyrelsesformanden.  
 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
  
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regn-
skab.  
 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af direktøren, der tillige fører foreningens  
medlemsregister.  
 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.  
 
§ 8. Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af direktøren. Ved optagelse af lån 
og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede besty-
relse.  
 
Stk. 2. Direktøren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering 
af kontingent samt betaling af regninger. 
 
Direktøren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til for-
eningens konti, samt indgå aftale herom. 
 
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for-
pligtelser, der påhviler foreningen.  
 
§ 9. Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  
 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, 
de vedtages på. 
 
§ 10. Ikrafttrædelse 
De reviderede vedtægter blev godkendt ved generalforsamling for foreningen ac-
cess2innovation 24. april 2017 
 
§ 11. Opløsning 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden føl-
gende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
 
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse 
med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den 
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


