
Side 1 

Vedtægter for  
Danish Earth Exploration 

Partnership 
 

 

§1 Foreningens navn 

Danish Earth Exploration Partnership 
 

 

§2 Foreningens hjemsted 

Danmark 
 

 

§3 Foreningens formål 

3.1 At sikre størst muligt samarbejde mellem aktører der arbejder med jordobservationer i 
Danmark 
 
3.2 At bidrage til kapacitetsopbygning og talentudvikling indenfor jordobservationer i Danmark 
 
3.3 At udbrede kendskabet til brug af jordobservationer i Danmark og herigennem bidrage til at 
udløse innovationspotentialet indenfor feltet gennem forretningsudvikling. 
 
3.4 At bistå relevante beslutningstagere med viden og rådgivning om brug af jordobservationer i 
Danmark 
 
3.5 At bidrage til en langsigtet strategi indenfor brugen af jordobservationer i Danmark 
 

 

§4 Medlemskab 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, 
når medlemskabet er registreret (www.xxx.dk). 
 
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede 
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende 
generalforsamling. 
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§5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige 
generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september.  
 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have 
kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 
 

5.4 Stemmeret. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. 
 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning eller tilsvarende. Dog skal der være 
hemmelig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen 
ønsker det samt ved alle kampvalg. 
 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden  
 

• Valg af dirigent 
• Bestyrelsens beretning 
• Indkomne forslag 
• Forslag til handlingsplan 
• Valg af bestyrelse  
• Evt. 

 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen 
skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 50% af medlemmerne ønsker 
det.  
 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter 
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved 
den ordinære generalforsamling. 
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§7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen står for at sikre den overordnet strategi af foreningen mellem de årlige 
generalforsamlinger. 
 

7.2 Bestyrelsen består af 22 medlemmer og 1 observatør.  
 
 Der udpeges et medlem til bestyrelsen fra følgende universiteter: 
 

1. Danmark Tekniske Universitet 
2. Københavns Universitet 
3. IT Universitet 
4. Roskilde Universitet 
5. Syddansk Universitet 
6. Aarhus Universiter 
7. Aalborg Universitet  

 
Der udpeges et medlem til bestyrelsen fra følgende Godkendt Teknologiske Service 

institutter: 
8. DHI GRAS 
9. Alexandra Instituttet 
10. Teknologisk Institut 

 
Der udpeges et medlem til bestyrelsen fra følgende offentlige enheder: 
 

11. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
12. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 

(GEUS) 
13. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) 
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) 

 
Endvidere udpeges der et medlem af bestyrelsen fra Danmarks miljøteknologi 
klynge CLEAN og et op til 7 medlemmer af bestyrelsen fra private virksomheder. I 
tilfælde af at flere private virksomheder ønsker at udpege et medlem af bestyrelsen, 
vil kandidater blive bragt til afstemning på generalforsamlingen.  
 
Kontoret for rum under Uddannelse- og forskningsministeriet kan udpege en 
observatør til bestyrelsen. 
 
 

 

7.3 På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en formand.  
 
7.3 Bestyrelsen vælges for 1 år og kan genvælges. 



Side 4 

 

7.4 Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden kan der indtræder en 
suppleant. 
 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 
stede. 
 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte 
arbejdsgrupper efter behov. 
 
7.7 Alle ansøgniner der indsendes i foreningens navn skal godkendes af bestyrelsen. 
 

 

§8 Forretningsudvalg 

 
8.1 Forretningsudvalget står for den daglige ledelse af foreningen mellem de 4 årlige 
bestyrelsesmøde. 
 

8.2 Forretningsudvalget består af fire medlemmer af bestyrelsen og vælges på første 
bestyrrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det ene medlem af forretningsudvalget skal være 
formanden for bestyrelsen. 
 
8.3 Forretningsudvalget står bl.a. for løbende at afholde arrangementer for foreningens 
medlemmer, så som workshops, temadage og faglige tech talks. 
 

 

§9 Økonomi 

9.1 Foreningen opkræver intet kontigent. 
 
9.2 De enkelte medlemmer afholder hver især de udgifter der måtte være forbundet med arbejdet 
i foreningen. 
 
9.3 De enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens økonomi. 
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§10 Vedtægtsændringer 

§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, 
når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for 
forslaget. 
 

 

§11 Opløsning af foreningen 

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som 
holdes med mindst en måneds mellemrum. 
 


