Kommissorium for foreningen Solar City Denmark
Foreningens målsætning og vision
´Solar City DK´ arbejder som forening for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau indenfor
udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk og teknisk kvalitet. Foreningens overordnede
mål er at bidrage til en bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning.
Det opnås ved
 At fremme etablering og udvikling af solcelleanlæg og solvarmeanlæg
 At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet
 At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning
 At fremme samarbejder nationalt og internationalt
 At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og videndeling,
 At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi
Målet skal nås gennem samarbejde med alle aktører, der vil være med til at underbygge en sådan
udvikling: offentlige institutioner og kommuner, arkitekter og rådgivere, private virksomheder,
solenergiproducenter, boligorganisationer, investorer og banker, forsyningsselskaber,
forskningsinstitutioner og arkitektskoler, faglige organisationer, foreninger, bygningsejere, m.fl.
Strategi og handlingsplan
Bestyrelsen udvikler løbende strategier og handlingsplan for at kunne efterleve foreningens vision og
mål. Handlingsplanen konkretiserer foreningens aktiviteter, og udformes med budget til godkendelse
på den årlige generalforsamling. Planen skal indeholde elementer som: samarbejder og aktiviteter,
kommende indsatsområder, tilvejebringelse af medlemmer, fastsættelse af medlemskontingent, drift
af sekretariat, information af medlemmerne, faglige arrangementer, mm.
Organisering og medlemmer
Alle kan blive medlem af foreningen indenfor følgende kategorier:
 private virksomheder
 kommuner og offentlige virksomheder
 faglige organisationer
 foreninger
 enkeltpersoner
Som medlem af foreningen er man med i et netværk af aktører indenfor solenergiområdet, og opnår
særlige medlemsfordele.
Økonomi og drift
Foreningens aktiviteter og sekretariat finansieres af indtægter fra medlemskontingenter,
arrangementer og projektdeltagelse. Foreningen fungerer på non-profit basis.
Der er ansat en sekretariatsleder som er ansvarlig for foreningens daglige arbejde.
Baggrundshistorie
Foreningen blev etableret 2004 som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Energistyrelsen,
Københavns Energi, Valby Lokalråd og en række private firmaer. Navnet var Solar City Copenhagen,
og geografisk dækkede foreningen København og Øresundsregionen.
I 2014 blev foreningen landsdækkende og foreningens navn ændres til Solar City DK, hvorefter
kommissorium og vedtægterne er revideret.
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