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1. NAVN OG HJEMSTED 
 
1.1 Foreningens navn er Vision Denmark. 
 
1.2 Vision Denmarks bestyrelse kan registrere yderligere navne, hvis dette findes påkrævet med 

henblik på beskyttelse af foreningens navneretlige interesser. 
 
1.3 Vision Denmarks hjemsted er i Storkøbenhavn. 
 
2. FORMÅL 
 
2.1 Det er Vision Denmarks formål at arbejde for, at Danmark bliver et kraftcenter for teknologi-

ske visuelle oplevelser, fortællinger og produkter – et Center of Digital Excellence.   
 

Vision Denmark skal arbejde for, at den danske digitale visuelle industri:  
 
• efterspørges af forbrugere og erhverv i hele verden som leverandør af de bedste ople-

velser, fortællinger og produkter  
• efterspørges af erhvervslivet og det offentlige i forhold til at levere kompetencer, løs-

ninger og services til den digitale omstilling 
• har kapacitet og kompetencer, som gør det muligt at imødekomme efterspørgslen 
• har de rette rammevilkår  

 
 

 
3. ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 
3.1 Det daglige arbejde udføres af Vision Denmarks sekretariat.  

 
3.2 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse. 

 
3.3 Direktøren ansætter medarbejdere og indgår aftaler med leverandører i Vision Denmark.  
 
3.4 Bestyrelsen/sekretariatet kan nedsætte arbejdsgrupper og taskforces, der er udførende på akti-

viteter og strategiske opgaver i forhold til at opnå foreningens formål 
 
4. MEDLEMSKAB I VISION DENMARK 
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4.1 Virksomheder, universiteter, organisationer og andre, som har interesser i at fremme den digi-
tale visuelle industri og Danmarks omstilling til digital vindernation, kan optages som medlem 
i Vision Denmark. Medlemmer kan være danske og/eller internationale. 

 
4.2 Optagelse i Vision Denmark sker ved henvendelse til sekretariatet og skal ved større samar-

bejdsaftaler godkendes af bestyrelsen.  
 
4.3 Bestyrelsen kan ved sin behandling forlange nødvendig dokumentation fra den, som søger op-

tagelse. Ansøgeren skal over et passende tidsrum have levet op til, hvad der efter bestyrelsens 
opfattelse udgør god og redelig forretningsskik. 2/3 af bestyrelsen kan efter et konkret skøn 
beslutte, om en ansøgning skal imødekommes. Meddeles afslag på medlemskab, skal dette 
være skriftligt og begrundet. Ansøger kan indbringe afvisningen på førstkommende ordinære 
generalforsamling. Meddelelse herom skal være kommet frem til Vision Denmarks sekretariat 
senest 14 dage efter, at det begrundede afslag er kommet frem til ansøgeren. 

 
4.4 Det ansøgende medlem er optaget i Vision Denmark straks efter bestyrelsens godkendelse.  
 
4.5 Indtræder et medlem i Vision Denmark i løbet af et kalenderår, betales et forholdsmæssigt 

kontingent for perioden fra tidspunktet for godkendelse af medlemskab til regnskabsårets ud-
løb. 

 
5. GENERALFORSAMLINGEN  

 
5.1 Generalforsamlingen er Vision Denmarks øverste myndighed. 
 
5.2 Vision Denmark afholder ordinær generalforsamling i Danmark inden udløbet af maj måned. 
 
5.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved elektronisk meddelelse til 

hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, eventuelle forslag fra bestyrelsen 
og det materiale, der skal behandles på generalforsamlingen. Et medlems tilmelding skal være 
modtaget senest en uge inden den ordinære generalforsamling. 
 

5.4 Vision Denmarks medlemmer kan skriftligt indsende forslag til behandling på generalforsam-
lingen. Forslagene skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Forslag udsendes af bestyrelsen til medlemmerne elektronisk senest otte dage før generalfor-
samlingen.  

 
5.5 Medlemmer kan stemme elektronisk, hvis de ikke kan møde op til generalforsamlingen. Elek-

tronisk afstemning skal være afsluttet senest 1 uge inden generalforsamlingen. 
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5.6 Der kan ved hver generalforsamling gives fuldmagt til andre medlemmer. Kun fuldmagter af-

givet på en af Vision Denmark udformet blanket har gyldighed. Meddelelse om, hvilke med-
lemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal sammen med navnet på fuldmægtigen gives se-
nest ved tilmelding til generalforsamlingen. En fuldmagt kan ikke have gyldighed for mere 
end én generalforsamling. 

 
5.7 Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent  
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
5. Forelæggelse af det udsendte budget til godkendelse  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Indkomne forslag 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
5.8 Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. 
 
5.9 Generalforsamlingen træffer beslutninger, hvis ikke andet er bestemt, ved simpelt flertal. 
 
6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt enten af et flertal af bestyrelsen eller af 

1/4 af Vision Denmarks medlemmer. Efter modtagelse af behørigt underskrevet og begrundet 
begæring herom, skal bestyrelsen inden 4 uger foranledige en ekstraordinær generalforsamling 
afholdt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter samme regler som for ordinær 
generalforsamling. 

 
6.2 Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de emner, som er angivet i be-

gæringen. Bestyrelsen kan herudover sætte andre emner på dagsordenen. 
 
7. BESTYRELSEN 

 
7.1 Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der udpeges på følgende måde: 
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• De private virksomhedsmedlemmer kan udpege op til tre medlemmer 
• Producentforeningen kan udpege et medlem 
• Organisationer og institutioner, som er medlemmer af foreningen, kan i fællesskab udpege 

et medlem  
 
7.2 Hvis udpegningsretten i pkt. 7.1 ikke udnyttes fuldt ud, vælger generalforsamlingen de reste-

rende bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Generalforsam-
lingen har retten til at vælge det eventuelle sjette og syvende medlem af bestyrelsen. 

 
7.3 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for Vision 

Denmarks formål, herunder økonomi og/eller branchekendskab, og bestyrelsesmedlemmer be-
høver ikke være tilknyttet Foreningens medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget 
for en periode af tre år, se dog pkt. 7.4. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt en gang. 
Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. 
 

7.4 Efter valget af den første bestyrelse, udpeger bestyrelsen i enighed de to medlemmer, der skal 
sidde i en første periode på to år. Kan bestyrelsen ikke opnå enighed, udpeges de to medlemmer 
ved lodtrækning. 

 
7.5 Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. 
 
7.6 Bestyrelsen vælger efter generalforsamlingen af sin midte for det kommende år bestyrelses-

formand. Bestyrelsen kan desuden vælge en næstformand. 
 

7.7 Bestyrelsen varetager Vision Denmarks tarv indad- og udadtil under ansvar over for general-
forsamlingen.  
 

7.8 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.  
 

7.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. 
Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 

 
8. MIDLER OG FORMUE 
 
8.1 Vision Denmarks midler anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut. 
 
9. TEGNINGSREGLER 
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9.1 Vision Denmark tegnes af bestyrelsen. 
 
9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
10. HÆFTELSE 
 
10.1 Vision Denmark hæfter kun for sin forpligtelse med den til enhver tid hørende formue.  
 
10.2 Bestyrelsen sørger for, at Vision Denmarks fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på Vision 

Denmarks vegne. 
 

 
11. UDTRÆDELSE 
 
11.1 Udtrædelse af Vision Denmark kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 

Begæring herom skal ske skriftligt til sekretariatet. 
 
12. EKSKLUSION 
 
12.1 Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes fra Vision Denmark, såfremt pågældende har gjort 

sig uværdig til medlemskab eller har optrådt illoyalt overfor Vision Denmark. Et ekskluderet 
medlem kan indbringe eksklusionen for den førstkommende ordinære generalforsamling eller 
på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter pkt. 6.1. 

 
13. REGNSKABSÅR OG REVISION 
 
13.1 Vision Denmarks regnskabsår løber i kalenderår. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 

31. december 2018.  
 
13.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en uden for bestyrelsen 

valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
14. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 
14.1 Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige stemmer i 

Vision Denmark.  
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14.2 Vedtages forslaget kun af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan bestyrelsen indkalde til eks-
traordinær generalforsamling, og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages af mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. 

 
15. OPLØSNING 
 
15.1 Vision Denmarks opløsning kan besluttes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændrin-

ger.  
 
15.2 I tilfælde af Vision Denmarks opløsning skal Vision Denmarks midler anvendes til aktiviteter 

i overensstemmelse med foreningens formål. 
 

16. VOLDGIFT 
 
16.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem Vision Denmark og medlemmerne, herunder tvister ved-

rørende Vision Denmarks eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Vold-
giftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved ind-
givelsen af anmodningen om mediation. 

 
16.2 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Vold-

giftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved ind-
ledningen af voldgiftssagen. 

 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. januar 2019 
 
 


