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VEDTÆGTER  

FOR  

“ENGINEER THE FUTURE”. 

 

 

§ 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted 

Foreningen er stiftet d. 1. september 2013. 

Foreningens navn er ”Engineer the Future”. 

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 

 

§ 2 Foreningens formål. 

Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at sikre opbakning i den danske 

befolkning, blandt de unge og beslutningstagere til at gøre det danske samfund førende i at 

forstå, udnytte og værdsætte teknologi og smartere anvendelse af viden - og anerkende dem 

som står bag. 

Foreningens formål er endvidere efter konkret bemyndigelse fra bestyrelsen at investere i 

aktiviteter, der kan starte en national bevægelse, der vil sætte styrke bag og støtte op 

omkring foreningens mål. 

 

§ 3 Foreningens medlemmer. 

Foreningens bestyrelse træffer beslutning om optagelse af medlemmer i foreningen. 

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder og selskaber, 

uddannelsesinstitutioner, fonde og foreninger m.v., som ønsker at tilslutte sig og arbejde 

for foreningens formål samt bidrager til finansiering heraf. 

Medlemskabet gælder som udgangspunkt for et år. Medlemskabet kan dog opsiges med 6 

måneders varsel til udløb pr. 31. december.  
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Som medlem af foreningen er medlemmerne underlagt nærværende vedtægter, ligesom der 

kan indgås separate skriftlige aftaler mellem foreningen og medlemmerne om særlige 

vilkår, rettigheder og forpligtelser. 

 

§ 4 Regnskabsår. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 5 Økonomi. 

Til dækning af foreningens udgifter til opnåelse af foreningens formål opkræver foreningen 

hos medlemmerne et kontingent, hvis størrelse fastsættes af foreningens bestyrelse. 

Herudover kan medlemmerne efter eget valg yde et økonomisk bidrag, hvilket bidrag vil 

fremgå af en særskilt aftale mellem medlemmet og foreningen. 

Kontingentet og bidraget forudbetales en gang om året i starten af kalenderåret, således at 

de af foreningen afholdte udgifter dækkes. Et eventuelt overskydende bidrag anses som en 

forudbetaling for følgende kalenderår.  

 

§ 6 Hæftelse. 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. 

 

§ 7 Ledelse. 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7-10 personer. 

1 medlem er formanden for Ingeniørforeningen, IDA (i det følgende kaldet IDA). Dette 

medlem er født formand for bestyrelsen. 

1 medlem udpeges af de uddannelsessteder, som er medlem af foreningen. 

1 medlem udpeges af DI. 

1 medlem udpeges af FRI, som repræsentant for de rådgivende ingeniørvirksomheder 

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 2 år ad gangen. 
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Bestyrelsen afholder møder efter behov og møderne indkaldes af bestyrelsesformanden. 

Der skal som min. være 2-3 medlemmer som direkte repræsenterer en virksomhed. 

Bestyrelsen er selvsupplerende. 

Ved afstemninger er formandens stemme udslagsgivende. 

IDAs adm. dir. er administrativ leder af foreningen. 

Bestyrelsen godkender regnskaber. 

Bestyrelsen nedsætter i samråd med medlemmer af Engineer the future en række 

projektgrupper. Når projektgrupperne er nedsat defineres deres beslutningskompetence i 

et kommissorium. Arbejdet i projektgrupperne skal tage de nødvendige hensyn til den 

overordnede sammenhængskraft i budskaber, stil, tone og aktiviteter således, at Engineer 

the future fremstår og opfattes som én bevægelse.  

Ansvaret for at sikre en overordnet sammenhængskraft i bevægelsen ligger hos bestyrelsen. 

 

§ 8 Medlemsmøder 

Som et rådgivende organ til bestyrelsen afholdes medlemsmøder som består af bestyrelsen 

samt medlemmer af Engineer the future. Bestyrelsen kan invitere særlige aktører til at 

deltage i medlemsmøder. 

Jf. §7 vælges minimum 2-3 medlemmer til bestyrelsen af foreningens medlemmer. 

Særligt inviterede aktører har ikke stemmeret ved valg til bestyrelsen.  

Bestyrelsens formand leder medlemsmøder. 

Medlemsmøder afholdes efter behov og medlemsmødets anbefalinger er af rådgivende 

karakter. 

 

§ 9 Tegningsregel. 

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.  
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§ 10 Ændring af foreningens vedtægter. 

Ændringer i foreningens vedtægter kan finde sted når 3/4 af bestyrelsen stemmer for 

ændringerne. 

 

§ 11 Ophævelse af foreningen. 

Ophævelse af foreningen kan ske når ¾ af bestyrelsen beslutter det. 

 

§ 12 Foreningens midler ved ophævelse. 

Ved beslutning om foreningens opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu eller 

overskud ved opløsning tilfalde en anden forening m.v., som er hjemmehørende her i landet 

eller i et andet EU/EØS-land, og som har et alment velgørende eller på anden måde 

almennyttigt formål, som beskrevet i § 2.  

 

Således vedtaget på møde d. 15. december, 2014. Ændret ved skriftlig godkendelse 7. januar 

2016 og på bestyrelsesmødet 29. november 2016. 

______________________________ 

Godkendt af bestyrelsen, København 21.09.2022 

 


