Forslag om vedtægtsændringer –
stillet af hovedbestyrelsen på
generalforsamlingen 2021
Hovedbestyrelsen har fremsat to forslag om vedtægtsændringer på IT-Branchens
generalforsamling d. 25/3. Vedtagelse kræver godkendelse på den ekstraordinære (skriftlige)
generalforsamling d. 30/6.

Forslagene behandles enkeltvis, dvs. de kan vedtages uafhængig af hinanden.

Du kan nedenfor læse om baggrunden for at hvert forslag stilles. Har du spørgsmål hertil,
kan du kontakte medlemsdirektør Bjørn Borre, bjb@itb.dk 27522524.
”Non-profit” - Forslag 1 – Supplering af formålsbeskrivelse, §2.
Baggrund: Ændringen supplerer foreningens formålsbestemmelse med tydeliggørelse af at
ITB arbejder non-for-profit. Det skal fremstå mere eksplicit af vedtægterne end i dag, for at
ITB fortsat kan tiltrække støttemidler til eks. CSR-projekter som Coding Class mm.
Ændringen har ingen anden praktisk betydning end at det åbner døre for flere
finansieringskilder og sikrer vi kan opretholde sponsorer/angels der allerede støtter flere eks.
projekt Coding Class.

Ændringsforslagets ordlyd:
Vedtægternes § 2 suppleres med ordene ”på non-profit basis” så ny formulering bliver:
”Det er foreningens mål at være ”Best in Tech”. Vi samler Tech-virksomheder om at skabe
en bedre og mere bæredygtig fremtid for Danmark gennem tech, og foreningen arbejder på
non-profit basis for at forbedre grundlaget for medlemmernes forretning.” (ændring
fremhævet med gult)
Forslag 2 – Forsimpling af opsigelsesvarsel, §6.
Baggrund: Ændringen forsimpler foreningens opsigelsesvarsler fra nuværende 6-18
måneder til 12 mdr. Nuværende regler kræver opsigelse indgives inden udgangen af q2 for
at have effekt ved udgangen af q4 samme år. Det betyder at en virksomhed der siger op 1
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juni er ude 31. december samme år, efter ½ år. Mens en virksomhed der siger op 1. juli først
er ude 31/12 året efter, altså 1,5 år efter opsigelsen. Nuværende regel opleves ikke
tidssvarende, kræver ressourcer at kommunikere, og kan give utilfredshed til skade for
foreningens omdømme blandt de medlemmer der opsiger medlemskabet og mødes af 1,5
års opsigelsesperiode.
Vedtægternes §6 ændres fra nuværende ”Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved
skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med virkning fra
kalenderårets udgang.” til ny formulering:

Ændringsforslagets ordlyd:
”…Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med 12
måneders varsel til udgangen af et kvartal.” (Ændring fremhævet med gult)

Foreningens gældende vedtægter ses her - https://itb.dk/om-it-branchen/vedtaegter/
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