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ÅBENHEDSPOLITIK FOR WONDERFUL COPENHAGEN 

 
Wonderful Copenhagen ønsker at være en åben og transparent 

organisation, der arbejder med offentlighed i sit virke. Wonderful 

Copenhagen kommunikerer løbende indsatser og resultater til 

offentligheden og deler åbent af organisationens viden og erfaringer. 

Wonderful Copenhagens resultatkontrakt er et eksempel på denne 

åbenhed, idet der her skabes transparens omkring de enkelte indsatser 

og sammenhængen mellem mål, indsatser og midler. 

 

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der er omfattet af 

lov om erhvervsdrivende fonde og som virker i henhold til fondens 

fundats.  Wonderful Copenhagen er ikke omfattet af offentlighedslovens 

bestemmelser, men vil følge offentlighedsloven inden for rammerne af 

den lovgivning og formålet med fonden, som Wonderful Copenhagen 

virker efter, herunder hensynet til på hensigtsmæssig måde at kunne 

udøve sin virksomhed med kunder og samarbejdspartnere.  

 

Wonderful Copenhagens korrespondance med offentlige myndigheder i 

stat, kommune og region er som udgangspunkt omfattet af 

offentlighedsloven, og det vil derfor være muligt at søge aktindsigt i 

sådant materiale via relevante myndigheder.  

 

Det følger af Wonderful Copenhagens formålsbestemte aktiviteter, at en 

stor del af disse har en kommerciel og konkurrencemæssig betydning og 

gennemføres i samarbejde med en lang række private parter. Dette 

samarbejde bygger blandt andet på en præmis om gensidig fortrolighed. 

Derfor vil blandt andet materiale, der omfatter Wonderful Copenhagens 

samarbejdspartneres forhold, ikke umiddelbart vil blive udleveret til 

tredjeparter.  

 

Bestyrelsen for en fond skal varetage fondens interesser, og 

bestyrelsesmedlemmer må ikke uberettiget, jf. § 57 om tavshedspligt i 

Lov om erhvervsdrivende fonde, videregive, hvad de under udøvelsen af 

deres hverv får kendskab til. Som følge heraf vil materiale, som er eller 

planlægges forelagt for Wonderful Copenhagens bestyrelse, og referater 

af bestyrelsens møder være undtaget fra aktindsigt, medmindre 

bestyrelsen konkret beslutter andet. 

 

Wonderful Copenhagen opbevarer materiale, information mv. 

vedrørende de projekter og øvrige aktiviteter, der direkte eller indirekte 

gennemføres i fondens regi, men råder ikke over et 
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journaliseringssystem i offentlighedslovens forstand. Fonden kan derfor 

ikke på tilsvarende måde som myndigheder inden for den offentlige 

forvaltning skabe et totaloverblik over journaliserede akter vedrørende 

fondens projekter og øvrige aktiviteter. Da Wonderful Copenhagen ikke 

er omfattet af offentlighedslovens bestemmelser, vil der endvidere ikke 

være klageadgang, såfremt der gives afslag på aktindsigt. 

  

Wonderful Copenhagen har eller deltager i en række tilknyttede projekter 

og netværk, der er adskilt fra fondens økonomi, og som er organiseret i 

enheder, der juridisk er adskilt fra fonden, herunder Meetingplace 

Wonderful Copenhagen, Cruise Copenhagen, Cruise Baltic samt 

Copenhagen Cooking. Sådanne enheder har egne ledelsesorganer, og 

Wonderful Copenhagens åbenhedspolitik omfatter ikke sådanne enheder.  

Wonderful Copenhagens bestyrelse vil opfordre til, at disse enheder følger 

sigtet med fondens politik om åbenhed.  

 

 

 

Som vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. december 2014 

 


