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Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Digital Dogme, CVR-nr. 40984909, der
afholdes fuldstændig elektronisk mandag den 17. maj 2021 kl. 14:00.
På grund af de fortsatte Covid-19 restriktioner og foreningens formål om en øget digitalisering, har bestyrelsen
besluttet, at generalforsamlingen skal afholdes fuldstændig elektronisk, jf. vedtægternes artikel 10.11.1.

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES §10, STK. 5:
1.

Formandens beretning om det forløbne foreningsår

2. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport
3. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende foreningsår
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag til bestyrelsen og medlemmerne
7. Eventuelt

PUNKT 1: FORMANDENS BERETNING OM DET FORLØBNE FORENINGSÅR

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår til
efterretning.

PUNKT 2: GENNEMGANG OG GODKENDELSE AF FORENINGENS ÅRSRAPPORT.
Bestyrelsen foreslår, at foreningens årsrapport for 2020 godkendes.

PUNKT 3: GODKENDELSE AF BUDGET OG KONTINGENT FOR INDEVÆRENDE FORENINGSÅR
Bestyrelsen foreslår, at budget og kontingent for indeværende foreningsår godkendes.

PUNKT 4: VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlemmerne valg af generalforsamlingen vælges for en periode på to år, jf. vedtægternes artikel
12.2. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen bestå af en
formand og mellem 4 og 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at følgende medlemmer af bestyrelsen valgt af generalforsamlingen genvælges; André
Rogaczewski (formand), Jens Aaløse, (næstformand), Thomas Woldbye og Karsten Breum.

PUNKT 5: VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, København, CVR-nr.: 33963556
som foreningens revisor.

PUNKT 6: FORSLAG TIL BESTYRELSEN OG MEDLEMMERNE
Der er ikke fremsat nogen forslag til bestyrelsen og medlemmerne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
BESLUTNINGSKRAV

Alle foreslåede beslutninger vedtages ved simpelt flertal, jf. vedtægternes artikel 10.14

SPØRGSMÅL FRA MEDLEMMERNE

Medlemmerne kan stille spørgsmål vedrørende dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen
til bestyrelsen og sekretariatet før eller under generalforsamlingen.
Spørgsmål, der stilles inden generalforsamlingen, fremsendes skriftligt pr. e-mail til kontakt@digitaldogme.dk
og opfordres spørgsmål til at fremsendes inden generalforsamlingen afholdelse.
Bemærk, at spørgsmål, der er indsendt under generalforsamlingen, vil blive læst op og besvaret herefter.

SPROG

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Foreningens privatlivspolitik forklarer, hvordan virksomheden behandler personoplysninger i forbindelse med
generalforsamlingen - politikken er tilgængelig på https://digitaldogme.dk/privacy-policy/.

YDERLIGERE OPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDEN

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside,
https://digitaldogme.dk/generalforsamlinger/
- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag, og
- foreningens årsrapport 2020

ELEKTRONISK DELTAGELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen afholdes via Microsoft Teams.

For at deltage i generalforsamlingen skal du åbne Microsoft Teams (MS Teams) på din computer og trykke på
det fremsendte link. Har du ikke MS Teams installeret, skal du åbne en valgfri browser (Internet Explorer 11, MS
Edge, Google Chrome og Firefox), trykke på det fremsendte link og følge instruktionerne derefter.
MS Teams link findes i tilsendte kalenderinvitation, som alle medlemmer har modtaget den 29. april via deres
oplyste mail, jf. vedtægternes artikel 6.2.
Spørgsmål til deltagelse bedes rettes til Digital Dogmes sekretariat på kontakt@digitaldogme.dk.

BILAG

Bilag 2.1 – Årsrapport 2020
Bilag 3.1 – Budget 2021
Bilag 3.2 – Indmeldelsesgebyr og kontingent 2021

København, 29. april 2021
Med venlig hilsen
Digital Dogme
Bestyrelsen

