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Vedtægter for Opening Projects som vedtaget ved stiftende generalforsamlingen af 06. november 2020.  

 
Kapitel 1 
Indledende bestemmelser 
 
§ 1. Foreningens navn er Opening Projects. Dens hjemsted er Københavns Kommune. 
 
§ 2. Opening Projects har til formål at yde juridisk bistand, baseret på vederlagsfri medhjælp, til 
personer som ønsker at etablere og drive virksomhed i Danmark. 
 
§ 3. Opening Projects har yderligere til formål at fungere som en læringsplatform for 
jurastuderende, der via deres medlemskab får mulighed for at berøre konkrete juridiske 
problemstillinger. 
 
 
Kapitel 2 
Medlemskreds 
 
§ 4. Ret til medlemskab har enhver jurastuderende, som enstemmigt godkendes af bestyrelsen. 
 
§ 4, stk. 2. Bestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for krav til ansøgere. Bestyrelsen 
undersøger og afgør ethvert optagelsesspørgsmål. 
 
§ 4. stk. 3. Medlemskab er gældende fra gyldig optagelse i medlemsregisteret. 
 
§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra 
næste generalforsamling. 
 
 
Kapitel 3 
Generalforsamlingen 
 
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. 
 
§ 7. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt til foreningens 
medlemmer med mindst 14 dages varsel. 
 
§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

• Valg af dirigent 
• Valg af referent 
• Formandens aflæggelse af årsberetning 
• Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab 
• Godkendelse af regnskabet 
• Valg af formand 
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• Generalforsamlingen fastsætter den samlede bestyrelses antal til 3, 5 eller 7. I tilfælde hvor 
flere forslag stilles, gælder afstemningsreglerne i § 7, stk. 1. 

• Valg af bestyrelse 
• Eventuelt 

 
§ 9. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
 
§ 9, stk. 2. Valg af formand og bestyrelse sker skriftligt. Afstemning vedrørende alle andre 
spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning. 
 
§ 9, stk. 3. Valg af formand sker ved særskilt afstemning. Opstilles mere end to kandidater, og 
opnår ingen af de opstillede kandidater et flertal af de afgivne stemmer, foretages en ny afstemning 
mellem de to kandidater, der opnåede det højeste stemmetal. 
 
§ 9, stk. 4. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 1 år. 
 
§ 9, stk. 5. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. 
 
§ 9, stk. 6. En kandidat til en bestyrelsespost, der undtagelsesvis ikke er tilstede på 
generalforsamlingen, er valgbar, såfremt skriftlig fuldmagt foreligger. 
 
§ 9a. Kun foreningens medlemmer er møde- og stemmeberettiget til generalforsamlingen. 
 
§ 9b. Kun foreningens medlemmer kan blive valgt ind i bestyrelsen. 
 
§ 10. Formanden, et bestyrelsesmedlem eller mindst 3 medlemmer kan indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling med 14 dages varsel. 
 
§ 11. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes digitalt, hvis et flertal i bestyrelsen 
bestemmer dette. 
 
§ 11, stk. 2. Medlemmer kan ligeledes deltage ordinær og ekstraordinær generalforsamling digitalt, 
hvis disse ellers afholdes ved fysisk fremmøde.  
 
 
Kapitel 4 
Foreningens daglige ledelse 
 
§ 12. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af det af generalforsamlingen 
fastsatte antal medlemmer, hvoraf et medlem udgør formanden og et medlem udgør kassereren. 
 
§ 12, stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor 
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder 
frem til næste generalforsamling. 
 
§ 13. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 
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§ 13, stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
§ 14. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. 
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt. 
 
Kapitel 5 
Økonomi og regnskab 
 
§ 15.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
 
§ 16. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.  
 
§ 17. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
 
 
Kapitel 6  
Tegningsregler og hæftelse 
 
§ 18. Foreningens virksomhed finansieres ved frivillige bidrag. 
 
§ 19. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 
bestyrelsesmedlem i forening. 
 
§ 20. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 
 
 
Kapitel 7 
Vedtægtsændringer 
 
§ 21. Ændringer af disse vedtægter kan ske både ved den ordinære og ved ekstraordinære 
generalforsamlinger. 
 
§ 21, stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at forslag til ændringer af vedtægter 
fremsendes skriftligt til foreningens medlemmer senest 3 dage før den ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
§ 21, stk. 3. Beslutning om vedtægtsændring træffes ved 2/3 flertal blandt de fremmødte 
medlemmer. 
 
 
Kapitel 8 
Eksklusion 
 
§ 22. Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion). 
 
§22, stk. 2. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt 
vedkommende handler til skade for foreningen, såfremt vedkommende ikke opfylder sine 
medlemsforpligtelser, eller såfremt andre særlige forhold giver anledning dertil. 
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§ 22, stk. 3. Bestyrelsens beslutning om at udelukke et medlem midlertidigt eller permanent kræver, 
at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelse eller eksklusion. 
 
§ 23. I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
 
§ 23, stk. 2. I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på 
førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt 
punkt. Kravet har ikke opsættende virkning på udelukkelsen eller eksklusionen. 
 
Kapitel 9 
Foreningens opløsning 
 
§ 24. Opløsning af foreningen kan kun ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
§ 24, stk. 2. For at opløsning kan ske, skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være tilstede og 
beslutningen skal derhos vedtages med mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte medlemmer. I 
modsat fald bortfalder forslaget. 
 
§ 24, stk. 3. Ved foreningens opløsning går foreningens formue til en af bestyrelsen valgt ikke- 
erhvervsdrivende fond. 
 
Kapitel 10 
Ikrafttrædelse 
 
§ 25. Disse vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelsen 


