Vedtægter for The Link
1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er The Link.
1.2 The Link er en non-profit medlemsbaseret forening.
1.3 The Link har hjemsted i Aarhus kommune.

2. Formål
2.1. Foreningens formål er at etablere gode rammevilkår, inden for
innovationsdrevet iværksætteri, ved at bygge bro mellem de aktører, der har
ansvar for forskning og innovation i relation til sundhed, bæredygtige
fødevarer og cleantech.
2.2. Region Midtjylland deltager i opfyldelse af foreningens formål som videns
partner inden for sundhed og bæredygtighed. Region Midtjyllands finansielle
bidrag til foreningen kan alene medvirke til at forbedre rammevilkårene for
iværksætteri inden for områderne sundhed, bæredygtighed og grøn
omstilling. I forlængelse heraf kan Region Midtjylland ikke varetage
formandskabet for foreningen.

3. Opgaver
3.1 The Link henvender sig til alle, der er en del af eller bidrager til økosystemet
for innovationsdrevet iværksætteri: Entreprenører, vidensinstitutioner,
investorer og kapital fonde, etablerede virksomheder samt offentlige
instanser.
3.2 The Link vil imødekomme formålsbeskrivelsen gennem følgende opgave:
 Skabe et tættere samarbejde i økosystemet med endnu bedre link til
relevante partnere, økosystemer og beslutningstagere i og uden for
regionen
 Tell the story og manifestér regionens position i Danmark og
internationalt
 Udvikle og fastholde innovationsdrevne entreprenører inden for
bæredygtige fødevarer, sundhed og cleantech
 Tiltrække flere og mere aktive investorer til Region Midtjylland
 Skabe bedre accelerationsmuligheder gennem et eliteprogram
 Skabe partnerskaber med eksisterende virksomheder og organisationer
 Understøtte uddannelsesinstitutionernes strategier inden for innovation
og iværksætteri
 Udvikle, fastholde og tiltrække talent, specialister og ledere
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4. Medlemskab i foreningen
4.1 Som medlem optages virksomheder, uddannelsesinstitutioner,
vidensinstitutioner, innovationsmiljøer, brancheorganisationer, øvrige
interesseorganisationer, offentlige institutioner samt andre organisationer og
investorer inden for bæredygtige fødevarer, sundhed, cleantech, innovation
og iværksætteri.
4.2 Som medlem af The Link skal man aktivt bidrage og medvirke til The Links
aktiviteter og formål.
4.3 Som medlem optages enhver person, der kan tilslutte sig The Links formål og
aktivitetsforpligtigelse, og som det, efter bestyrelsens vurdering, er
hensigtsmæssigt at optage som medlem.
4.4 Medlemmerne betaler et af bestyrelsens fastsat kontingent.
4.5 Et medlem kan til hver en tid vælge at melde sig ud af The Link. I tilfælde af
udmeldelse har medlemmet dog ikke noget krav på tilbagebetaling af
allerede erlagt kontingent.
4.6 Bestyrelsen eller direktøren kan indgå samarbejdsaftaler og
associeringsaftaler i det omfang sådanne aftaler falder inden for The Links
formål.

5. Medlemmers pligter
5.1 Ethvert medlem er forpligtet til:
 at overholde vedtægterne, foreningens etiske kodeks samt de af
bestyrelsen eventuelt øvrige fastsatte regler for medlemmers adfærd
 at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent i overensstemmelse
med bestyrelsens fastsatte regler
 at optræde loyalt over for The Link, dens øvrige medlemmer og
samarbejdspartnere

6. Hæftelse
6.1 For sine forpligtelser hæfter The Link alene med sin formue. Der påhviler ikke
The Links medlemmer nogen hæftelse for foreningens forpligtelser.
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7. Generalforsamlingen
7.1 Generalforsamlingen er The Links øverste myndighed.
7.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned i hvert
kalenderår.
7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en
angivelse af dagsorden. Indkaldelse til den ekstraordinære
generalforsamling skal ske inden for fire uger efter begæringen er modtaget.
7.4 Indkaldelse til ordinær generelforsamling skal med angivelse af dagsorden
ske med 3 ugers varsel.
7.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
7.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 Valg af dirigent og referent
 Bestyrelsens beretning
 Godkendelse af årsrapporten
 Fastlæggelse af kontingent
 Valg af bestyrelsen
 Valg af revisor
 Behandling af indkomne forslag
 Eventuelt
7.7 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
7.8 Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og
hensigtsmæssig måde.
7.9 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed afgøres
personvalg ved lodtrækning. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer.
7.10 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.
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8. Stemmeret og afstemningsregler
8.1 På generalforsamlingen har alle medlemmer hver én stemme. Kontingentet
skal være indbetalt senest en måned efter, at opkrævningen er udsendt. Har
indbetalingen ikke har fundet rettidigt sted, mister medlemmet sine
medlemsrettigheder – herunder stemmeret indtil kontingentet er fuldt
indbetalt.
8.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, jvf.
dog §§ 14 og 16. Der stemmes ved personligt fremmøde, tegningsberettiget
person fra medlemmet eller ved skriftlig fuldmagt.
8.3 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog §§ 14 og 16.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 1/5 af
de stemmeberettigede medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9. Bestyrelsen
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

The Link ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen afspejler stakeholdermodellen for innovationsøkosystemer
udviklet i regi af MIT Reap.
Bestyrelsens sammensætning skal repræsentere følgende fem
stakeholdergrupper: Vidensinstitutioner, offentlige myndigheder,
virksomheder, risikovillig kapital samt entreprenører.
Bestyrelsen sammensætning tilstræbes med følgende fordeling:
 Innovationsdrevne entreprenører (2 medlemmer, heraf 1 entreprenør
og 1 medlem fra start-up kontormiljøerne)
 Vidensinstitutioner (2 medlemmer)
 Etablerede virksomheder inden for de tre vertikaler (3 medlemmer, en
fra hver af vertikalerne bæredygtige fødevarer, sundhed og
cleantech)
 Risikovillig kapital (2 medlemmer)
 Offentlige myndigheder (2 medlemmer)
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9.6 Bestyrelsens 2 repræsentanter for innovationsdrevne entreprenører vælges
ved simpelt flertal på generalforsamlingen af de stemmeberettigede
medlemmer. Repræsentanterne vælges alle for en periode på 2 år. Genvalg
kan finde sted.
9.7 Bestyrelsens repræsentanter for vidensinstitutioner vælges ved simpelt flertal
på generalforsamlingen af de stemmeberettigede medlemmer.
Repræsentanterne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
9.8 Bestyrelsens 3 repræsentanter for de etablerede virksomheder vælges ved
simpelt flertal på generalforsamlingen af de stemmeberettigede
medlemmer. Repræsentanterne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan
finde sted.
9.9 Bestyrelsens repræsentanter for risikovillig kapital vælges ved simpelt flertal
på generalforsamlingen af de stemmeberettigede medlemmer.
Repræsentanterne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
9.10
Bestyrelsens repræsentanter for offentlige myndigheder vælges ved
simpelt flertal på generalforsamlingen af de stemmeberettigede
medlemmer. Repræsentanterne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan
finde sted.
9.11 Nedennævnte organisationer er tillagt udpegningsret på følgende vis:

Aarhus Universitet har ret til at udpege de to medlemmer som
repræsenterer vidensinstitutioner

INCUBA har ret til at udpege ét medlem ud af de to medlemmer som
repræsenterer entreprenørerne

Aarhus Kommune har ret til at udpege ét medlem ud af de to medlemmer
som repræsenterer de offentlige myndigheder

Region Midtjylland har ret til at udpege ét medlem ud af de to medlemmer
som repræsenterer de offentlige myndigheder.

Den kommende regionale fond i tilknytning til MIT Reap projektet har ret til
at udpege ét medlem ud af de to medlemmer som repræsenterer
risikovillig kapital. Indtil den regionale fond er etableret, vil denne
bestyrelsespost være ubesat.

Udpegningsretten efter punkt 9.11 har forrang frem for punkt 9.6-9.10,
hvorefter antal medlemmer på valg efter punkt 9.6-9.10 reduceres med
antal udpegede medlemmer i pågældende stakeholder kategori
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10. Bestyrelsens arbejde
10.1 Bestyrelsen godkender efter indstilling fra direktøren:

10.2
10.3
10.4

10.5

10.6

 Nye medlemmer af foreningen
 Strategiplan
 Forretningsplan
 Budget og årsrapport
 Det årlige medlemskontingent
Endvidere underskriver bestyrelsen årsregnskabet samt ansætter og
afskediger direktøren.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand
og næstformand blandt medlemmerne.
Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal, jf. dog § 15 om
eksklusion, og er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Afstemning sker ved håndsoprækning,
medmindre mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt efter formandens
beslutning og indkaldes i øvrigt, når formanden eller tre
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Der føres protokol over bestyrelsens møder, der efter bestyrelsens
godkendelse, udsendes til medlemmerne.

11. Dagligledelse
11.1 Bestyrelsen ansætter en direktør (CEO) til at varetage den daglige ledelse
af The Link.
11.2 Direktøren leder The Link inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt.
11.3 Direktøren står for forberedelse af bestyrelsesmøderne.

12. Regnskab og formue
12.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
12.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en
statsautoriseret revisor.
12.3 Det af revisor gennemgåede og påtegnede og af bestyrelsen godkendte
og underskrevne årsregnskab fremlægges til godkendelse på foreningens
årlige generalforsamling.
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13. Tegning og habilitet
13.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformand eller
næstformand og direktør i foreningen eller af den samlede bestyrelse.
13.2 Reglerne for inhabilitet i The Link følger reglerne for inhabilitet i den
offentlige forvaltning i Danmark.
13.3 Kan der rejses tvivl om, hvorvidt et medlem eller vedkommendes
nærtstående har en særlig økonomisk eller personlig interesse i en given
beslutning, skal pågældende afstå fra at deltage i sagens behandling. Et
medlem skal af egen drift rejse spørgsmålet om dennes habilitet.

14. Vedtægter og vedtægtsændringer
14.1 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at
mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer godkender ændringen.
14.2 Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerne ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men opnås almindelig majoritet for et forslag, kan
bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det
pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af
de stemmeberettigede fremmødtes stemmer godkender forslaget.

15. Eksklusion
15.1 Misligholder et medlem sine forpligtelser over for foreningen, kan
bestyrelsen i helt ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem med et
flertal på 3/4 af bestyrelsens medlemmer.
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16. Opløsning
16.1 Til The Links opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 flertal blandt samtlige medlemmer.
16.2 Er det opløsende møde ikke beslutningsdygtigt, men har et flertal af de
fremmødte stemt for at tiltræde en opløsning, indkalder bestyrelsen senest
to måneder efter til et nyt møde med samme dagsorden. Dette andet
møde er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal
stemmeberettigede medlemmer. Varslet for det andet møde skal være
mindst 28 dage, og opløsningen af foreningen skal ske med mindst to
tredjedeles flertal af de fremmødte.
16.3 Såfremt The Link ikke kan opretholde sin drift, og dermed fortsættelse, af
økonomiske årsager er bestyrelsen berettiget – og forpligtet – til at lade The
Link gå i betalingsstandsning. I sådant tilfælde vil bestyrelsen snarest
derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og redegøre for sin
beslutning. Og hvis solvent opløsning er mulig, stille forslag om opløsning af
The Link.
16.4 Vedtages det at opløse The Link skal eventuelle midler fordeles til
foreninger med det samme eller lignende formål som The Link, efter den
opløsende generalforsamlings beslutning.

Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 1. juni 2021
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