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Denne aftale (“Aftalen”) er indgået den [xx. november 2020] mellem 

(1) Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), CVR-nr. 55835217, Hedeager 5, 1., 8200 

Aarhus N, (“COK”); og 

(2) Frederiksberg Kommune, CVR-nr. 11259979, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, (“FK”) 

(COK og FK er individuelt refereret til om en “Part” og samlet “Parterne”). 

 

1. PRÆAMBEL 

1.1 FK er medlem af foreningen Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). I forbindelse 

med en tidligere reorganisering af foreningen fik FK to opløsningsrettigheder i COKs vedtægts 

§ 9 om henholdsvis 1) en forlods tilbagebetaling af indskudskapital på kr. 44.750, og 2) et krav 

ved opløsning på 2,5 % af eventuelle overskydende midler. 

1.2 For at beskytte opløsningsrettighederne fremgår det af COKs vedtægtsændringsbestemmelse, 

at § 9 om opløsning alene kan ændres med FKs godkendelse. 

1.3 COK ønsker at foretage en ny reorganisering af foreningen, herunder at foretage visse ved-

tægtsændringer og tillige en ændring af § 9 om opløsning og de tilknyttede særlige opløsnings-

rettigheder. Endvidere er det hensigten, at COK skal overtage visse aktiver fra Kommunernes 

Landsforening, hvorefter COKs aktiviteter over tid vil ændre sig.  

1.4 Nærværende aftale har på denne baggrund til formål at kompensere FK for det indskud FK 

har foretaget og for den overskudsrettighed FK har ved en eventuel opløsning, mod at FK 

godkender en vedtægtsændring, hvor rettighederne frafaldes. Efter gennemførelsen af denne 

aftale og ændringen af vedtægterne for COK vil FK være ordinært medlem af COK uden sær-

skilte rettigheder.  

2. KOMPENSATION 

2.1 COK betaler til FK kr. 153.750. 

2.2 Kompensationen i pkt. 2.1. er fastsat på baggrund af kapitalindskuddet på kr. 44.750 opskre-

vet med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg på 2 % fra 2007 til 
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indebærende år i alt kr. 63.750, samt en skønsmæssig værdiansættelse af en eventuel over-

skudsdeling i en opløsningssituation på kr. 90.000. 

 

3. FRAFALD AF RETTIGHEDER 

3.1 Ved aftalens indgåelse frafalder FK alle yderligere krav mod COK og de øvrige medlemmer, 

der relaterer sig til det oprindelige kapitalindskud i COK og i relation til opløsningskravet på 

2,5 % af eventuelle overskydende midler, som måtte opstå i en opløsningssituation af COK, jf. 

de nugældende vedtægters § 9. 

4. GODKENDELSE AF VEDTÆGTSÆNDRING 

4.1 FK godkender med denne aftale, at COK kan ændre COKs vedtægters § 9 om opløsning i hen-

hold til COKs vedtægters § 8, stk. 1, 2. pkt., hvorefter FKs økonomiske rettigheder i relation 

til opløsning af COK bortfalder.   

5. BETALING 

5.1 Ved aftalens indgåelse skal COK inden 10 dage overføre det aftalte beløb i pkt. 2.1 til FK.  

5.2 Betaling skal ske ved kontooverførsel til nedenstående konto: 

[Bank] 

[Registreringsnummer] 

[Kontonummer] 

[Eventuel reference] 

 

6. TVISTELIGHEDER 

6.1 Nærværende aftale er undergivet dansk ret. 

6.2 Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med denne aftale, er 

hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Københavns Byret 

som først instans. 

 

Underskriftsside følger 
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