
   
 

 
 

Til Domea.dk’s generalforsamling 
 

 

 

Baggrund 
Indkøb og vedligehold af licenser til software udgør en ikke-ubetydelig del af IT-udgifterne i Domea.dk. Mi-
crosoft giver nedslag i prisen til non-profitorganisationer, og det er en mulighed, som Domea.dk højst sand-
synligt kan nyde godt af, hvis vedtægterne tilpasses. 
 
Tilføjelse til vedtægterne 
Det er muligt at opnå en betydelige reduktion i de årlige licensbetalinger til Microsoft Office, hvis Domea.dk 
kan dokumentere ikke at skulle skabe overskud (være non-profit). Domea.dk har derfor ansøgt Microsoft 
om reduktion af udgifterne til licenserne, men har fået afslag med baggrund i, at det ikke af Domea.dk’s 
vedtægter fremgår, at organisationen drives på et non-profitgrundlag.  
 
Microsoft vil ikke på forhånd bekræfte, at en vedtægtsændring vil udløse en reduktion i licensudgifterne for 
Domea.dk. Administrationen er bekendt med, at samme besked blev givet til andre almene boligorganisati-
oner, som i dag nyder godt af en sådan vedtægtsændring. Det anbefales derfor at stille forslag om tilføjelse 
af en non-profitpassus i vedtægterne for at åbne for muligheden for en udgiftsreduktion. 
 
Nye vedtægter skal godkendes af generalforsamlingen. Det er et krav, at 2/3 af det samlede antal stemmer 
er repræsenteret af fremmødte medlemmer, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er færre end 
2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, kan en ekstraordinær generalforsamling 
afholdes inden to uger jf. §7, stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget – uanset antal-
let af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes §11.  
 
En sådan vedtægtstilføjelse skønnes at være en uproblematisk præcisering af Domea.dk’s formål, og man 
kan derfor med fordel afholde de to generalforsamlinger i forlængelse af hinanden. 
 
 
Anbefaling: 
At der tilføjes et nyt §3, stk. 3, med følgende ordlyd  
”Domea.dk har ikke til formål at skabe økonomisk overskud (non-profit).” 
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Domea.dks demokratiske opbygning 


