
 

 

NOTAT 
D. 9. OKTOBER 2018 

PROCES FOR GODKENDELSER FREM TIL KONSTITUTERING 
AF EN BESTYRELSE FOR GREATER COPENHAGEN EU 
OFFICE 2019 

  

01.10.2018 SSG indgår aftale om sammenlægning mellem Copenhagen EU 

Office og ZealandDenmark 

 

xx.xx.2018 Vedtagelse af ny lov om erhvervsfremme 

1. Sommer: Lovudkast for både erhvervsfremme og turismefremme 

er sendt i høring. 

2. Sensommer / tidlig efterår: Indstilling af medlemmer til den 

nationale erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelserne for de lokale 

erhvervshuse. 

3. Tidlig efterår: Administration af eksisterende EU-projekter 

overgår til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg. 

4. Oktober: Lovudkast fremsættes i Folketinget. 

5. Efterår: Interim national erhvervsfremmebestyrelse nedsættes og 

overtager de eksisterende regionale strategier. 

Endelige udpegning af medlemmer til erhvervshusenes bestyrelser 

og den nationale erhvervsfremmebestyrelse herunder den ene 

turismeplads i den nationale erhvervsfremmebestyrelse. 

Udpegning af ekstra medlemmer til Det Nationale Turismeforum. 

6. Frem til december: De regionale vækstfora fortsætter deres 

arbejde og afvikler i slutningen af året deres aktiviteter. 

7. Januar 2019: Det nye system træder i kraft 

 

30.10.2018 Møde i Erhvervs- Vækst og forskningsudvalget (RegH) 

 

02.11.2018 AFHOLDELSE: Ekstraordinært skriftligt bestyrelsesmøde  

- Godkendelse af aftalegrundlag og sammenlægning 

 

05.11.2018 Region Sjællands Regionsråd afholder møde 

˗ Godkendelse af aftalegrundlag og sammenlægning 

˗ Udpegning af borgmester til nye bestyrelse for Greater Copenhagen 

EU Office 

 

14.11.2018 KKR Sjælland afholder møde 

˗ Godkendelse af aftalegrundlag og sammenlægning 

˗ Udpegning af borgmester til nye bestyrelse for Greater Copenhagen 

EU Office 

16.11.2018 KKR Hovedstaden afholder møde 

˗ Godkendelse af aftalegrundlag og sammenlægning 
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˗ Udpegning af borgmester til nye bestyrelse for Greater Copenhagen 

EU Office 

 

20.11.2018 Region Hovedstadens Regionsråd afholder møde 

˗ Godkendelse af aftalegrundlag og sammenlægning 

˗ Udpegning af borgmester til nye bestyrelse for Greater Copenhagen 

EU Office 

 

22.11.2018 AFHOLDELSE: 1. ekstraordinære skriftlig Generalforsamling 

Dagsorden 

- Godkendelse af ny aftale og sammenlægning mellem Copenhagen 

EU Office og ZealandDenmark 

- Orientering om reviderede vedtægter (vedtægterne kan først 

godkendes i 2019). 

 

23.11.2018 INDKALDELSE: 2. ekstraordinære generalforsamling i CPHEU 

Office og generalforsamling i nyt Greater CPHEU samt 

bestyrelsesmøde 

˗ Behov for fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling og 

bestyrelsesmøde for vi kan sende indkaldelse ud. 

˗ Udpegninger af nye bestyrelsesmedlemmer før vi kan sende 

indkaldelse ud. Bed om udpegninger i forbindelse med at 

ejerkredsen har sammenlægning til godkendelse i KKR, 

Regionsrådet og universiteterne. 

 

 (10 ugers varsel på ordinær generalforsamling) Tidligst 

afholde Greater CPHEU generalforsamling og bestyrelsesmøde 

den 1. februar 2019. 

 

06.12.2018 AFHOLDELSE: Bestyrelsesmøde i CPHEU Office i Bruxelles 

 

Første kvartal i 

2019 (efter 1. 

februar) 

AFHOLDELSE: 2. ekstraordinære generalforsamling i CPHEU 

med efterfølgende ordinær generalforsamling for Greater 

CPHEU Office samt 1. bestyrelsesmøde i Greater CPHEU Office 
 

Ekstraordinær generalforsamling for CPHEU Office 

- Dagsorden: 

o Godkendelse af reviderede vedtægter for Greater Copenhagen 

EU Office (træder i kraft per 1. januar 2019)  

o Foreningen skifter navn 

o Ny medlemmer optages (udvidelse af medlemskreds) 

 

KORT PAUSE OG HEREFTER STARTER 
 

Ordinær generalforsamling i Greater CPHEU Office  

- Dagsorden:  
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o Godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer 

o Orientering om budget 2019 
 

KORT PAUSE OG HEREFTER 
 

Bestyrelsesmøde i Greater CPHEU Office 

- Dagsorden:  

o Konstituering af bestyrelsen 

o Godkendelse af styregruppemedlemmer 

o Godkendelse af forretningsorden for styregruppen 

o Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 

o Godkendelse af strategi og handlingsplan gældende fra 2019 

o Orientering om budget 2019 

 


