
 

 

Vedtægter for ’ERFA Data Warehouse Datamodellering’s gruppen 

§1: Navn og hjemsted  

Stk. 1: Gruppens navn er ”ERFA Data Warehouse Datamodellering” og kan anvendes i forkortet form som 

”erfa-dwdm” på websites og lignende, hvor det findes passende. 

Stk. 2: Gruppens hjemsted er Danmark og optager kun medlemmer i Danmark. 

§2: Formål 

Stk. 1: Gruppens formål og arbejde: 

a) At formidle og dele viden mellem gruppens medlemmer, specifikt omkring fagområdet Datamodellering 

til anvendelse i forbindelse med Data Warehousing i alle dets former. 

b) Udgangspunktet er medlemmernes egen frivillige og aktive deltagelse til at komme med udfordringer, 

erfaringer og løsninger, som hele resten af gruppens medlemsskare kan kommentere og lære af. 

c) Gruppen vil så vidt muligt prøve at samle nogle af de praktiske erfaringer sammen fra medlemmer til 

’White-papers’/dokumenter, der kan bruges som erfaringsbibliotek for alle og eventuelt deles ud. 

d) Gruppens medlemmer har en uindskrænket brugsret til alle erfaringer og alt materiale, som produceres 

og udvikles af samarbejdet i gruppen. 

 § 3: Medlemskreds 

Stk. 1: Gruppen er stiftet af en række personer, som ønsker at arbejde professionelt med at udvide deres 

ekspertkompetencer inden for fagområdet Datamodellering til anvendelse i Data Warehouse – altså 

gruppen formål. 

Stk. 2: Nye medlemmer optages kun med invitation fra gruppen og accept fra min. 75 % af gruppens 

eksisterende medlemmer. Man er dog velkommen til at kontakte gruppen, hvis man gerne vil være 

medlem. 

Stk. 3: Medlemskabet er personligt, selv om mange erfaringer og eksempler både vil komme fra 

virksomheder og senere komme virksomheder til gode. 

Stk. 4: Gruppen har ikke noget kontingent. Deltagelse bliver betalt ved engagement og aktiv deltagelse. Dog 

har vi en forventning om en vis støtte fra de enkelte arbejdsgivere i forbindelse med afholdelse af møder, 

anvendelse af tid, brug af mødelokaler mv. – Dette skal afklares af det enkelte medlem af gruppen. 

$ 4: Udmeldelse 

Stk. 1: Et medlem af gruppen, der ikke længere ønsker at deltage, bør snarest muligt meddele dette til 

gruppens daglige ledelse (se $5). 

Stk. 2: Skulle en situation opstå, hvor det bliver nødvendigt/relevant at ekskludere et medlem, så kræver 

dette accept fra min. 75 % af gruppens eksisterende medlemmer. 



 

 

$ 5: Generelforsamling, Daglig ledelse 

Stk. 1: ERFA gruppen holder ikke generalforsamling, som en officiel forening, men mødes et antal gange om 

året til erfaringsudveksling. På ét af disse møder fastsættes planen (antal møder/emner) for det kommende 

år, og der udpeges den daglige administrative ledelse af gruppen for det næste år. 


