MMT3000 VEDTÆGTER
§ 1. Navn og Idegrundlag
Foreningens navn er MMT3000. Det er en forening af masters fra ”Masters in Management of
Technology”. Foreningen er en eksklusiv klub af forandringsledere, der gennem fællesskabet
og deres virke i det danske samfund sikrer implementering af visioner med ”År3000 perspektiv”, idet de problemer, der skabes i dag, har virkning langt ud i fremtiden.
Foreningen har følgende værdisæt:

Alvor ses bedst i et humoristisk perspektiv
Visioner opnås i fællesskab og gennem fælles påvirkning

§ 2. Formål
Foreningens ambition er at opnå stor prestige, således virksomhederne anerkender og støtter
foreningen, som en væsentlig bidragsyder i nationalt og internationalt erhvervsliv.
Logoet for foreningen indeholder tre ringe. Disse tre ringe symboliserer:

Fagligt indhold
Kontakt til AAU
Kontakt til medlemmer
Foreningen sikrer disse overordnede mål gennem følgende delmål:
I. At fungere som netværksorganisation for masters fra ”Master in Management of Technology” (MMT). Herunder at sikre såvel universitet som medlemmer fuld adgang til en medlemsdatabase, og tildeling af master email-adresse til hvert medlem.
II. At sikre medlemmerne et fagligt indhold og udbytte, således der sikres en stadig udbygning og vedligeholdelse af viden gennem afholdelse af en årlig konference og løbende litteratur information.
III. At fastholde kontakten til universiteterne. Bl.a. gennem universiteternes deltagelse i konferencer og MMT3000 bestyrelsen.
IV. At sikre den nødvendige research, således information om litteratur og ledelsestrends
stilles til rådighed for medlemmerne.
V. Aktivt at markedsføre og synliggøre foreningen i erhvervslivet, herunder virksomheder,
presse og politiske interessenter. Ligeledes markedsføres foreningen via Internettet.
VI. Aktivt at skabe kontakt til nye MMT’ere og andre masters både nationalt og internationalt,
samt herunder at nye potentielle medlemmer tilbydes medlemskab.
VII. At deltage i MMT-uddannelsen gennem medlemmernes evt. virke som foredragsholdere,
censorer eller vejledere.

§ 3. Medlemskab
Stk 1. I foreningen kan optages alle færdiguddannede MMT’ere i Danmark, samt AAU MMTuddannelsens tilknyttede lærerkræfter og administrative personer.
Foreningens bestyrelse kan udpege æresmedlemmer blandt medlemmer, der ellers ville
skulle forlade foreningen. Æresmedlemmer er fuldgyldige medlemmer og kan vælges til
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bestyrelsen på lige fod med andre medlemmer.

Stk 2. Der kan opns fuldt medlemskab af MMT studerende efter fuldendt og bestået 2. semester – herefter benævnt ”Aspiranter”. Aspiranter kan deltage fuldt ud i foreningens arrangementer, men har ikke indflydelse på ledelsen af foreningen. Aspiranter kan dermed
ikke stille fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer og kan ikke deltage på generalforsamlingen.

Stk 3. Medlemmer kan ekskluderes, hvis over 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og beslutningen skal forelægges på førstkommende generalforsamling, der skal tiltræde eksklusionen med simpelt flertal. Det pågældende medlem har adgang og taleret på generalforsamlingen.
Stk 4. Udmeldelse af foreningen foregår ved skriftlig udmeldelse til foreningens sekretær.

§ 4. Kontingent
Stk 1. Indmeldelseskontingentet er fastsat til 3.000,-. Der ydes i foreningen ikke et årligt kontingent. Der kan dog af bestyrelsen fastsættes et administrationsgebyr på op til 500,- kr. årligt, såfremt foreningens økonomiske status tilsiger dette. Medlemskab opnås først ved
modtagelse af kontingent.

Stk 2. Aspiranter indbetaler fuldt indmeldelseskontingent ved indmeldelse efter 2. semester.
Såfremt en MMT studerende enten ikke opnår sin mastergrad eller vælger at udtræde af
foreningen efter prøvemedlemskab refunderes det indbetalte indmeldelseskontingent ikke.

Stk 3. Ved hvert arrangement afholdt af foreningen opkræves konferencegebyrer fra de deltagende medlemmer til dækning af arrangementets udgifter.

Stk 4. Medlemskab af foreningen bortfalder, hvis et medlem er i restance udover 1 år, medmindre særlige forhold taler herimod.
Stk 5. Ved udmeldelse af foreningen refunderes ingen opkrævede gebyrer.

§ 5. Organisation
Foreningen er stiftet af MMT årgang 1999 – den første årgang – i samarbejde med Aalborg
Universitet.
Stk 1. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af:
 Syv eller otte medlemmer med fuldgyldigt medlemskab
Ud af disse vælges formand og næstformand
 Et eller to medlemmer fra universitet(erne)
Ud af disse vælges sekretær og kasserer, samt faglig repræsentant
 En observatør med aspirant medlemskab pr. universitet
Såfremt masters fra MMT på andre universiteter indtræder i foreningen tildeles hvert universitet yderligere 1 plads i bestyrelsen.

- Vedtægter

Den 01. November 2016

2 af 7

Stk 2. Bestyrelsen er den højeste organisatoriske og økonomiske myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er i tilfælde af medlemsudtrædelse selvsupplerende, idet
sammensætningen dog skal følge ovenstående fordeling. Vedkommende virker indtil den
førstkommende generalforsamling.

Stk 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Der tilstræbes hvert år min. at
indvælge et nyt bestyrelsesmedlem fra det nye års masters fra MMT med præference for
denne årgangs observatør i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Det tilstræbes at min. 2 bestyrelsesmedlemmer
fortsætter over et valg. Den afgående bestyrelse foreslår en optimal sammensætning af den
nye bestyrelse, hvad angår antal og viden, inden valg foretages.
Bestyrelsesmedlemmer fra universitet(erne) er ikke på valg, men udpeges af universitet(erne) og bestyrelsen i fællesskab. Den tiltrædende bestyrelse godkender i forbindelse
med sin konstituering MMT uddannelsens medlemmer.
Foreningens formand er valgt af generalforsamlingen. Formanden sikrer indkaldelse til
konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På det konstituerende bestyrelsesmøde vælges derudover en næstformand og en kasserer.

Stk 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder afholdes, når
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Dagsorden skal angives inden mødet.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de
fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne underskrevet af sekretær og formand eller
næstformanden ved formandens fravær. Disse referater kan rekvireres ved henvendelse til
sekretær eller formand.
Bestyrelsesvalg afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling (se §7). Såfremt
generalforsamlingen vælger det, kan der afholdes virtuelt valg (via Internettet) til bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk 5. Medlemmerne organiseres i årgangsklubber, således første årgang (1999) af masters
fra MMT tildeles navnet Klub99, anden årgang Klub00 og så fremdeles.

§ 6. Økonomisk ansvar
Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler inden for de af generalforsamlingen vedtagne retningslinjer, budgetter eller andre beslutninger.

Stk 1. I kontraktlige forhold tegnes bestyrelsen af formanden og et andet bestyrelsesmedlem
i forening.

Stk 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
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§ 7. Regnskab og Revision
Stk 1. Foreningen er stiftet pr. 3. juli 1999. Regnskabs- og virkeår følger perioden 1. August til
31. Juli.

Stk 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling (se §8) være revideret af to blandt
medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant vælges
for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Den afgående bestyrelse aflægger regnskab for den afholdte konference overfor den nye
bestyrelse senest to måneder efter konferencen afholdelse.

Stk 3. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 8. Generalforsamling
Stk 1. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i perioden September til November, og den tilstræbes afholdt i forbindelse med den årlige konference – dermed som regel i Oktober.

Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af skriftlig dagsorden forlanger
det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Stk 3. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten
på foreningens Internet hjemmeside eller en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Stk 4. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som
ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen
indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens aflæggelse af beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab, der mindst 8 dage før generalforsamlingen
skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.
4. Behandling af indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer, som skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Herefter kan indkomne
forslag rekvireres hos formanden.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af formand og to revisorer
7. Eventuelt

Stk 5. Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det eller efter
dirigentens beslutning. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter og indkomne forslag, samt om ændringsforslag til disse.
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For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse, bortset fra
valg afholdt via Internettet tilrettelagt efter bestyrelsens bestemmelse. Ved afstemning
gælder i almindelighed simpel stemmeflertal, jf. dog §9.Stk.1 og §10.Stk.1.
Aspiranter kan ikke deltage på generalforsamlingen, men kan gennem den i bestyrelsen
siddende observatør opstille punkter til behandling.
Stk 6. Indkaldelse af generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelses-

medlemmer, der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer
bestyrelsen foreslår nyvalgt. Ligeledes skal bestyrelsens forslag til fordeling af viden og personlig profil fremgå heraf.
Eventuelle andre forslag til dagsorden, herunder kandidater til bestyrelsen, skal være formanden skriftligt i hænde i sin nøjagtige ordlyd senest 14 dage før generalforsamlingen. En
liste over samtlige kandidater skal mindst 8 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig
for foreningens medlemmer på samme måde som angivet for det reviderede regnskab.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk 1. Vedtægtsændringer kan ske ved godkendelse af generalforsamlingen, dog undtaget de
i vedtægterne angivne bemyndigelser til bestyrelsen. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk 2. Inden hver generalforsamling skal bestyrelsen overveje den nye bestyrelses sammensætning, samt evt. udarbejde forslag til ændring heraf til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk 3. De konstituerende vedtægter udarbejdes og godkendes af bestyrelsen på baggrund af
generalforsamlingens idegrundlag indtil vedtagelse på næste ordinære generalforsamling.

§ 10. Opløsning
Stk 1. Foreningen opløses ved en ceremoni d. 3. Juli 3000. Såfremt foreningen opløses inden
år 3000, kræves der 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30
dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer.

Stk 2. Foreningens formue skal ved opløsning anvendes til fremme af MMT-studiet.
§ 11. Tegning – hæftelse
Stk 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden.

Stk 2. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger
og betale allerede lovligt indgåede forpligtigelser.
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Stk 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.

Stk 4. Foreningen må ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.
Aalborg, den 08. Marts 2001
Revidering Aalborg, den 25. Juni 2007
§5 Stk. 1 revideret så bestyrelsen består af syv MMT masters frem for fem.
Revidering Aalborg, den 01. December 2008 i henhold til generalforsamlingens vedtagelse.
Indsættelse i § 5, stk.2: Bestyrelsen er den højeste organisatoriske og økonomiske myndighed
mellem generalforsamlingerne.
Indsættelse af ny § 6: Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler
inden for de af generalforsamlingen vedtagne retningslinjer, budgetter eller andre beslutninger.
Stk.1: I kontraktlige forhold tegnes bestyrelsen af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i
forening.
Stk.2: Bestyrelsen kan meddele prokura.
Paragrafferne efter § 6 er konsekvensrettet i nummerering.
Revidering Aalborg, den 01. November 2016 i henhold til generalforsamlingens vedtagelse.
Indsættelse i § 3. Stk. 1: Foreningens bestyrelse kan udpege æresmedlemmer blandt medlemmer, der ellers ville skulle forlade foreningen. Æresmedlemmer er fuldgyldige medlemmer
og kan vælges til bestyrelsen på lige fod med andre medlemmer.
Ændret i § 5. Stk. 1:
 Syv eller otte medlemmer med fuldgyldigt medlemskab
Ud af disse vælges formand og næstformand
 Et eller to medlemmer fra universitet(erne)
Ud af disse vælges sekretær og kasserer, samt faglig repræsentant
Ændret i § 5. Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer fra universitet(erne) er ikke på valg, men udpeges af universitet(erne) og bestyrelsen i fællesskab. Den tiltrædende bestyrelse godkender i
forbindelse med sin konstituering MMT uddannelsens medlemmer.
Foreningens formand er valgt af generalforsamlingen. Formanden sikrer indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. På det konstituerende
bestyrelsesmøde vælges derudover en næstformand og en kasserer.
Ændret i § 8. Stk. 4:
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af formand og to revisorer
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Vedtægterne godkendt ud fra generalforsamlingens beslutning af bestyrelsen:

_______________________________________
Michael Sandfær (Formand)

_______________________________________
Katja Bundgaard

_______________________________________
Henriette von Platen

_______________________________________
Ulla Sparre

_______________________________________
Jacob Odgaard

_______________________________________
Jesper Mogensen

_______________________________________
Michael Sellerup

________________________________________
Jette Bruun

_______________________________________
Frank Gertsen
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