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VEDTÆGTER
for
Tænketanken Cevea
§1
Navn og hjemsted
§ 1.1

Foreningens navn er Tænketanken Cevea.

§1.2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens virke er af landsdækkende
karakter.

§2
Formål
§ 2.1

Cevea er en idepolitisk tænketank, der har til formål at udvikle ideer, der kan fremme et
samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

§ 2.2

Målet er et samfund, hvor alle borgere har mulighed for et godt liv, for at deltage, udvikle sig
og have reel indflydelse på egen tilværelse.

§ 2.3

Formålet med Cevea er almennyttigt og søges opnået ved, at påvirke og udvide den
offentlige meningsdannelse gennem forskning og formidling.

§3
Medlemmer
§ 3.1

Medlemmer af foreningen er personlige eller kollektive medlemmer:

§ 3.1.1 Personer, som anerkender og støtter Ceveas formål, som tilslutter sig Ceveas vedtægter, og
som betaler det årlige kontingent, kan være personlige medlemmer.
§ 3.1.2 Organisationer, foreninger, fonde, virksomheder, institutioner mv., som anerkender og
støtter Ceveas formål, som tilslutter sig Ceveas vedtægter, og som betaler et årligt
støttebeløb, kan være kollektive medlemmer.
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§ 3.2

Kontingent for individuelle medlemmer for det følgende kalenderår fastsættes på det
ordinære årsmøde. Ved afstemningen herom har alene de personlige medlemmer
stemmeret.
Kontingent kan ikke fastsættes til et beløb mindre end foreslået af bestyrelsen. Det årlige
kontingent opkræves til betaling i 1. kvartal.

§ 3.3

Støttebeløb for kollektive medlemmer for det følgende kalenderår fastsættes på det
ordinære årsmøde i form af et katalog over forskellige støtteniveauer. Ved afstemningen
herom har alene de kollektive medlemmer stemmeret. For større kollektive medlemmer, der
giver støttebeløb udover de fastsatte støtteniveauer, kan individuelle aftaler indgås
Laveste støttebeløb kan ikke fastsættes til et beløb mindre end foreslået af bestyrelsen.
Støttebeløbet opkræves til betaling i 1. kvartal.

§ 3.4

Et medlem der modarbejder Foreningens formål eller interesser kan ekskluderes ved
beslutning i bestyrelsen med 2/3 flertal. Det ekskluderede medlem kan lade bestyrelsens
beslutning afprøve ved årsmødet ved fremsættelse af forslag

§4
Årsmøde
§ 4.1

Årsmødet er Ceveas højeste myndighed.

§ 4.2

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i 2. kvartal.

§ 4.3

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst 50 personlige medlemmer
skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinært årsmøde skal inden en uge herefter indkaldes af formanden til afholdelse
senest 1 måned efter, at ønske herom er fremsat. Bestyrelsen kan supplere dagsordenen.

§ 4.4

Det ordinære årsmøde indkaldes af formanden ved mail eller med almindelig post til samtlige
medlemmer med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive årsmødets dagsorden.
Adgang til årsmødet har personlige medlemmer og repræsentanter for kollektive
medlemmer, der senest 14 dage før årsmødet elektronisk eller med almindelig post har
meddelt sekretariatet deres deltagelse, såfremt de desuden har betalt det opkrævede
kontingent/støttebeløb forud for årsmødet. Fristen for tilmelding til ekstraordinært
årsmøde er 7 dage.
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§ 4.5

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, herunder forslag til ændring af
vedtægter, skal fremsendes skriftligt til sekretariatet senest 4 uger før årsmødet. Disse
forslag skal videreformidles til medlemmerne senest 3 uger før årsmødet.

§ 4.6

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Fastlæggelse af stemmefordeling
Bestyrelsens beretning om Ceveas virksomhed i det forløbne år – til godkendelse
Forelæggelse af revideret årsrapport for seneste regnskabsår – til godkendelse
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer – herunder om kontingent
Valg af repræsentantskab
Valg af statsautoriseret revisor
Eventuelt.

§ 4.7

Dirigenten leder forhandlingerne på årsmødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, formen for stemmeafgivning og afgørelse af resultatet af afstemninger
eller tilkendegivelser.

§ 4.8

Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

§ 4.9

Ved årsmødets begyndelse fastlægges stemmefordelingen efter indstilling fra dirigenten.
De tilmeldte og fremmødte personlige medlemmer, der hver har én stemme, skal
repræsentere mindst 60 pct. af det samlede stemmetal på årsmødet.
De resterende op til 40 pct. af det samlede antal stemmer fordeles direkte proportionalt
mellem de kollektive medlemmer i forhold til størrelsen af deres støttebeløb, dog således at
ethvert kollektivt medlem har mindst én stemme.

§4.10

Der kan forekomme to former for valg og stemmeafgivning ved årsmødet. Den generelle
hvor individuelle og kollektive medlemmer stemmer om de samme ting, og hvor
ovenstående stemmefordeling gælder, samt den specifikke til repræsentantskabet, hvor
individuelle og kollektive medlemmer stemmer hver for sig.
Stemmeafgivelsen til repræsentantskabet er beskrevet i § 5.

§ 4.11 Årsmødets referat, som underskrives af dirigenten, skal indeholde væsentlige
tilkendegivelser og baggrunden for og resultatet af beslutninger. Referatet udsendes til
medlemmerne senest 3 uger efter årsmødet.

§5
Repræsentantskab
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§ 5.1

Repræsentantskabet har 18 medlemmer. Det består af:
6 medlemmer, der er valgt af og blandt de individuelle medlemmer på det ordinære
årsmøde. Individuelle repræsentanter kan melde deres opstilling til bestyrelsen inden
mødet eller på dette.
6 medlemmer, der er udpeget af de kollektive repræsentanter som deres repræsentanter.
Disse repræsentanter udpeges så vidt muligt inden årsmødet, men med bekræftelse heraf
(eller valg) på mødet.
6 medlemmer, der er udpeget af bestyrelsen inden det ordinære årsmøde.
Der kan opnås genvalg til repræsentantskabet. Personer som er ansat i Cevea kan ikke være
medlem af repræsentantskabet.

5.2

Ved valg til repræsentantskabet har individuelle og kollektive medlemmer stemmeret som
specificeret i § 4.9.

5.3

Repræsentantskabets primære opgave er at udpege Ceveas bestyrelse. Bestyrelsen
udpeges ikke nødvendigvis fra repræsentantskabets midte.

5.4

Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem af repræsentantskabet det halve plus én stemme
af det antal medlemmer, der skal udpeges, dog med nedrunding til et helt antal stemmer.
(Hvis der er 4 ledige pladser har medlemmerne af repræsentantskabet således 2 plus 1
stemmer, hvis der er 5 har de 2,5 plus 1, hvilket rundes ned til 3, og så fremdeles). Hvert
medlem af repræsentantskabet skal bruge alle sine stemmer.

5.5

Der afholdes i udgangspunktet et årligt repræsentantskabsmøde i forlængelse af årsmødet,
hvor der udpeges nye medlemmer til bestyrelsen.

5.6

Repræsentantskabet kan indkaldes i løbet af året til diverse politiske og strategiske
diskussioner i forbindelse med Ceveas virke.

5.7

Repræsentantskabet ledes af bestyrelsesformanden og vedtager sin egen forretningsorden.

§6
Bestyrelse
§ 6.1

Bestyrelsen har ansvaret for Ceveas økonomi og strategiske virke.

§ 6.2

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Bestyrelsen kan ved énstemmighed supplere sig
inden for det maksimale antal medlemmer. Indsupplerede medlemmer sidder frem til
næste ordinære årsmøde, hvor de kan opstilles til valg.
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§ 6.3

På det første bestyrelsesmøde efter det ordinære års- og repræsentantskabsmøde,
konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

§ 6.4

Bestyrelsesmedlemmer vælges jf. 5.3 af repræsentantskabet. Bestyrelsesmedlemmer
vælges i udgangspunktet for to år ad gangen. Dette gøres forskudt, ideelt set så halvdelen af
bestyrelsen er på valg det ene år og den anden halvdel det næste, og hele bestyrelsen
således ikke skal genvælges eller udskiftes på samme tid. Personer som er ansat i Cevea kan
ikke indtræde i bestyrelsen.

§7
Bestyrelsens virksomhed
§ 7.1

Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af Ceveas daglige arbejde.

§ 7.2

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder mindst 4 gange fordelt over året. Mødeindkaldelse
og dagsorden udsendes en uge inden mødet. Bestyrelsen fastlægger sin mødeplan for det
kommende år på det første møde efter det ordinære årsmøde.
Formanden skal indkalde bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, når et medlem af
bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.

§ 7.3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne deltager i mødet.

§ 7.4

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde
af stemmelighed afgørende.

§ 7.5

Referat af bestyrelsesmøder skal indeholde forslag til
tilkendegivelser og baggrunden for og resultatet af beslutninger.

indstillinger,

væsentlige

Referatet udsendes snarest til bestyrelsen, hvorefter det sættes på dagsordenen til
godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin
mening kortfattet indført i referatet.
§ 7.6

Næstformanden leder bestyrelsens møder ved formandens fravær, ligesom næstformanden
på anden måde træder i formandens sted, når denne ikke har mulighed for at varetage
hvervet.

§ 7.7

Bestyrelsen kan meddele prokura.
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§8
Direktør
§ 8.1

Direktøren udgør den daglige ledelse af arbejdet i Cevea.

§ 8.2

Direktøren kan inden for en af bestyrelsen fastsat ramme ansætte eller på anden måde
tilknytte medarbejdere til at understøtte udførelsen af Ceveas daglige virke.

§9
Tegning og hæftelse
§ 9.1

Cevea tegnes af formanden i forening med direktøren. I tilfælde af formandens forfald
indtræder næstformanden. Bestyrelsen kan godkende, at ledende medarbejdere kan råde
over dankort konti hver for sig samt adgang til netbank for foreningens bank/giro konti med
to medarbejdere i forening.

§ 9.2

For Ceveas forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke menige
medlemmer nogen hæftelse, medmindre disse enkeltvis og ved særskilt tilkendegivelse
herom har påtaget sig en sådan forpligtelse.

§ 10
Økonomi og regnskab
§ 10.1 Regnskabsåret følger altid kalenderåret.
§ 10.2 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i
overensstemmelse med lovgivningens regler herom en årsrapport bestående af en
ledelsesberetning og et årsregnskab.
§ 10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor eller øvrige
personer, der har en funktion i foreningen, ydelser i form af vederlag, løn, honorar eller
gaver, der overstiger det, som må anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.
Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller
fast samlivsforhold.
§ 10.4 Foreningen kan optage lån til at dække likviditetsbehov og midlertidige driftsunderskud.
§ 10.5 Ethvert aktiv som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på foreningens navn,
og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.
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§ 11
Revision
§ 11.1 Årsrapporten skal forinden forelæggelse for det ordinære årsmøde være revideret af den
valgte statsautoriserede revisor.

§ 12
Ændringer af vedtægter og opløsning
§ 12.1 Forslag om ændringer af vedtægter eller om Ceveas opløsning kan kun behandles, når
forslag herom er optaget på dagsorden for et årsmøde.
Vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter samt af forslag om opløsning af Cevea
kræver mindst 2/3 flertal blandt årsmødets samlede stemmetal.
§ 12.2 Ved opløsning tilfalder et likvidationsprovenu eller overskud til en anden forening, der har et
almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, som årsmødet måtte vælge.
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