
 
 
 

 

 

 

1. Navn og hjemsted 

1.1 Tænketankens navn er CONCITO. 

1.2 Hjemstedet er Københavns Kommune. 

 

2. Formål 

2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en 
begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. 

2.2 Formålet søges opnået ved, at tænketanken indhenter ny og eksisterende viden og 
erfaringer fra Danmark og udlandet. Denne viden og erfaring analyseres og formidles til 
politikere, erhvervsliv og borgere i en form, der kan omsættes til direkte handling til 
fremme af formålet. 

2.3 Tænketanken skal fremme formålet såvel i Danmark som i udlandet, og skal arbejde for, at 
Danmark går foran med at udvikle og gennemføre de nødvendige løsninger. 

2.4 Tænketanken etablerer et råd med repræsentanter fra erhvervslivet, forskningsverdenen og 
den civile sektor i Danmark og søger at inddrage eksisterende netværk og initiativer 
indenfor tænketankens formål. 

2.5 Tænketanken kan udøve erhvervsvirksomhed, som bestyrelsen finder tjener tænketankens 
formål. 

2.6 Tænketanken skal være uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. 

 

3. Organisation 

3.1 Tænketanken er en uafhængig, selvejende institution, der er organiseret som en forening. 
Stifterne fremgår af bilag 1. 

3.2 Medlemmer, som optages i rådet, benævnes rådsmedlemmer, jf. punkt 4.2. Andre 
medlemmer benævnes støttemedlemmer. 

3.3 Medlemmerne betaler ved indtræden i tænketanken et engangsbidrag og derefter et årligt 
bidrag. Medlemmernes mindstebidrag fremgår af bilag 2. 

3.4 Tænketanken ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne og generelle 
retningslinier fastsat af rådet. 

 
  



 
 
 

4. Rådet 

4.1 Rådet rådgiver bestyrelsen og fastlægger temaer og kommissorier for tænketankens 
arbejde samt nedsætter følgegrupper. 

4.2 Ved stiftelsen består rådet af stifterne. Rådet udpeger nye rådsmedlemmer. 

4.3 Rådet skal så vidt muligt bestå af 1/3 medlemmer fra hver af de følgende tre grupper: 

1.     Erhvervsledere med interesse for tænketankens formål. (Erhvervsledergruppen) 

2.  Miljø- og klimaforskere, som er anerkendt for forskningsresultater, der har betydning 
for tænketankens formål. (Forskergruppen) 

3. Andre. Fortrinsvis repræsentanter for NGO’ere, kultur- og videninstitutioner og 
civilsamfundet, som rådet finder det er vigtigt at tilknytte tænketanken. 
(Borgergruppen) 

4.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om midlertidig optagelse af rådsmedlemmer, indtil rådet 
har behandlet optagelsen. Midlertidige rådsmedlemmer har ikke stemmeret. 

4.5 Bestyrelsens formand er tillige formand for rådet. 

4.6 Juridiske personer meddeler løbende formanden navnet på den person, som repræsenterer 
den juridiske person i rådet. 

4.7 Kun rådsmedlemmer kan deltage i følgegrupper. Dog kan juridiske personer repræsenteres 
af flere personer i følgegrupperne. 

 

5. Rådsmøder 

5.1 Det ordinære rådsmøde afholdes hvert år inden den 1. juni. 

5.2 Bestyrelsen skal senest 2 måneder før det ordinære rådsmøde meddele mødetidspunkt og 
mødested. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes senest to uger før mødets 
afholdelse. 

5.3 Forslag, der af et rådsmedlem ønskes behandlet på det ordinære rådsmøde, skal indsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før rådsmødet. 

5.4 Dagsorden for det ordinære rådsmøde skal indeholde følgende punkter: 

1.    Bestyrelsens beretning om tænketankens virksomhed i det forløbne år 

2.    Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse 

3.    Optagelse af nye rådsmedlemmer 

4.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. punkt 6.2 (hvert 2. år) 

5.      Valg af bestyrelsens formand blandt bestyrelsens 6 medlemmer, jf. punkt 6.2 (hvert 4.    
år) 

6.     Valg af revisor 

7.     Beslutning om temaer og kommissorier for tænketankens studier 

8.     Nedsættelse af følgegrupper 



 
 
 

5.5  Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af 
vedtægterne. På rådsmøderne har hvert medlem af rådet en stemme. 

5.6  Ekstraordinære rådsmøder afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/5 af rådsmedlemmerne 
skriftligt kræver det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og mødet skal 
afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. 

5.7 Rådet kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at bestyrelsen skal fratræde, og at der skal 
vælges en ny bestyrelse. Beslutningen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de deltagende 
rådsmedlemmer ved to møder afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Ved det andet 
møde vælges den nye bestyrelse. 

 

6. Bestyrelsen 

6.1 Tænketanken ledes af en bestyrelse, som består af 6 medlemmer. 

6.2 Rådet vælger hvert 2. år 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 4 år. Genvalg kan finde 
sted. Rådet vælger hvert 4. år bestyrelsens formand. 

6.3 Stifterne vælger tænketankens bestyrelse ved stiftelsen, herunder 3 bestyrelsesmedlemmer 
for en periode af 4 år og 3 medlemmer for en periode af 2 år, jf. bilag 3. Stifterne vælger 
formanden blandt de medlemmer, som vælges for en periode af 4 år. 

6.4  Bestyrelsens medlemmer skal i hele bestyrelsesperioden være medlemmer af rådet. 

6.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden bestyrelsesperiodens udløb, 
udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode. 

6.6 Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige drift og ledelse under ansvar 
over for bestyrelsen. 

6.7 Bestyrelsen indstiller til rådet temaer og kommissorier for tænketankens studier samt 
nedsættelse og sammensætning af følgegrupper. 

6.8 Bestyrelsens formand modtager et honorar, som fastsættes af bestyrelsen. 

 

7. Bestyrelsesmøder 

7.1 Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange årligt. 

7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede. 

7.3 Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt flertal, medmindre andet følger af 
vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

7.4 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler om bestyrelsens arbejde. 

 
  



 
 
 

8. Regnskab og revision 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 

8.2 Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

8.3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af rådet. Dog vælges 
tænketankens første revisor af stifterne, jf. bilag 3. 

 

9. Tegning og hæftelse 

9.1 Tænketanken tegnes af direktøren i forening med enten bestyrelsesformanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 andre 
bestyrelsesmedlemmer. 

9.2 Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af tænketanken 
påhvilende forpligtelser. 

 

10. Udtrædelse og eksklusion 

10.1 Udtræden af tænketanken kan ske uden varsel ved brev til bestyrelsen. Udtrædende 
medlemmer har ikke krav på nogen andel af tænketankens formue eller på hel eller delvis 
tilbagebetaling af bidrag. 

10.2 Rådet kan med 2/3-flertal efter bestyrelsens indstilling træffe beslutning om at ekskludere 
et medlem. 

 

11. Vedtægtsændringer og opløsning 

11.1 Ændring af vedtægterne og opløsning besluttes af rådet med 2/3-flertal ved to rådsmøder 
med mindst 14 dages mellemrum. 

11.2 Ved eventuel opløsning skal formuen anvendes i overensstemmelse med 
formålsbestemmelsen, idet et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde 
en anden forening m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land 
og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Rådet træffer med 
2/3-flertal beslutning om anvendelsen af formuen. 

 

12. Ikrafttræden og stiftelsesfase 

12.1 Vedtægterne træder i kraft den 14. april 2008. 

12.2 Tænketanken er stiftet under et møde mellem stifterne den 14. april 2008. 

12.3 Tænketankens bestyrelse og revisor ved stiftelsen fremgår af bilag 3. 

12.4 Tænketankens bestyrelse skal i stiftelsesfasen arbejde for, at tænketanken opnår den støtte, 
som er nødvendig for, at tænketanken kan opfylde sit formål. Stiftelsesfasen løber fra den 
14. april 2008 - 31. august 2008. 



 
 
 

 

12.5 Der afholdes den 1. september 2008 ekstraordinært rådsmøde med følgende dagsorden: 

1.    Optagelse af nye rådsmedlemmer 

2.    Beslutning om temaer og kommissorier for tænketankens studier 

3.    Nedsættelse af følgegrupper 

12.6 Såfremt bestyrelsen ved udløbet af stiftelsesfasen den 31. august 2008 ikke anser den 
nødvendige støtte for opnået, opløses tænketanken, og formuen skal med fradrag af 
omkostningerne i stiftelsesfasen tilbagebetales stifterne og medlemmerne. 

 

 

 

Vedtægterne blev vedtaget af stifterne på et møde 14. april 2008. 

Punkt 11.2 er siden da ændret ved enstemmighed på rådsmøder den 31. maj 2012 og den 26. februar 2013. 

Denne udgave af vedtægterne er offentliggjort 16. oktober 2013. 

 

 

 

 
 

 

 

Bilag 1 

Stifterne 

Kim Carstensen 

Forbrugerrådet 

Forsikring & Pension 

Susanne Krawack 

Martin Lidegaard 

Rockwool A/S 

***** 



 
 
 

Bilag 2 

Mindstebidrag 

 

Mindstebidrag pristalsreguleres ikke. 

***** 

 

 

Bilag 3 

Bestyrelse og revision i stiftelsesfasen 

Stifterne har i forbindelse med stiftelsen valgt følgende bestyrelse, jf. vedtægternes punkt 6.3: 

For perioden 2008 - 2012: 

Formand Martin Lidegaard 

Peter Damgaard Jensen for Forsikring & Pension 

Rasmus Kjeldahl for Forbrugerrådet 

For perioden 2008 - 2010: 

Kim Carstensen 

Susanne Krawack 

Susanne Kuehn for Rockwool A/S 

Stifterne har valgt statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen, Grant Thornton som tænketankens 
revisor, jf. vedtægternes punkt 8.3. 

***** 


