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Medlemmerne i Fotonik Klubben mødes til faglige debatter, hvor de udveksler erfaringer og den nyeste viden indenfor fotonik 
og optik. Som klubmedlem har du adgang til et velfunderet netværk, der kan hjælpe med faglige udfordringer, ligesom klubben 
sørger for, at medlemmerne er på forkant med udviklingen indenfor fotonik-teknologi, nye standarder og testmetoder.

Vedtægterne er til for at skabe overblik over Fotonik Klubbens medlemsvilkår. 

Forord
Fotonik Klubben er et fagligt netværk, der holder medlemmerne 
orienteret om den nyeste udvikling indenfor fotonik og optik
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Formål
Fotonik Klubben er et netværk, der har til formål at udvikle 
medlemmernes viden om fotonik-relaterede emner. Klubben 
mødes hos FORCE Technology i Hørsholm - eller hos med-
lemsvirksomheder - hvor kollegaer fra industri og videninsti-
tutioner i Danmark samles til faglig sparring og erfaringsud-
veksling til fælles gavn. 

I Fotonik Klubben opbygger du et fagligt netværk, der kan 
hjælpe dig videre med faglige udfordringer, og hvor medlem-
merne inviteres til både netværksmøder og workshops med 
relevante emner indenfor fotonik. En god investering person-
ligt for dig og for medlemsvirksomheden.

Møderne i Fotonik Klubben
Der afholdes 4-6 møder om året. Møderne vil være en blan-
ding af netværksmøder, der er kendetegnet ved oplæg om de 
nyeste teknologier, og workshops med et mere operationelt 
fokus. 

Netværksmøder varer fra kl. 13.00 til ca. kl. 16.00. Works-
hops varer fra kl. 12.00 til ca. 16.00 eller fra 09.00 til ca. 
16.00. Mødetidspunkter og -varighed kan variere. Frokost 
samt kaffe og vand er inkluderet på begge typer møder.

Møderne holdes som udgangspunkt på dansk. Udenlandske 
eksterne indlægsholdere kan dog medføre, at enkelte møder 
afholdes på engelsk. Møderne holdes i Hørsholm på følgende 
adresse - eller efter aftale hos medlemmerne

FORCE Technology
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm

Mødeindkaldelserne fremsendes pr. e-mail til medlemsvirk-
somhedens registrerede personer, og tilmelding sker via 
tilmeldingslink. 

På møderne behandles et hovedemne, der som hovedregel er 
valgt af medlemmerne med baggrund i aktuelle behov. FORCE 
Technology bidrager med relevant information til belysning af 
emnet, og medlemmerne bidrager med egne erfaringer, viden 
og cases. Desuden er der på hvert møde afsat tid til generel 
erfaringsudveksling og information fra FORCE Technology. 

Dagsorden på et netværksmøde kan bestå af følgende:
1. Hovedtema behandlet af en eller flere indlægsholdere
2. Mulighed for at udveksle erfaringer
3. Indlæg fra leverandører af testudstyr, myndigheder, bran-

chefolk, specialister
4. Diverse

Dagsorden på en workshop kan bestå af følgende:
1. Indlæg fra en inviteret indlægsholder
2. Indlæg fra en indlægsholder fra industrien om emnet 
3. Emnespecifikt hands-on session: Fx hvor deltagere kan 

præsentere egen case for de øvrige deltagere og modta-
ge feedback

4. Afslutningssession og kort oplæg fra inviteret indlægs-
holder

Videnbank 
Fotonik Klubben har en videnbank, der indeholder fagligt 
materiale samt information fra alle netværksmøder og works-
hops. Kun medlemmer af Fotonik Klubben har adgang til 
materiale fra klubbens møder.

Fotonik standardnyt
FORCE Technology informerer på netværksmøder om relevan-
te standarder i forhold til behandlede emner indenfor fotonik. 
Fotonik Klubben inviterer evt. myndigheder, styrelser, Dansk 
Standard og andre aktører i standardiseringen til at holde 
indlæg for Fotonik Klubbens medlemmer.

Rabat på relevante kurser og arrangementer
FORCE Technology giver medlemmer af Fotonik Klubben rabat 
ved deltagelse på udvalgte kurser og arrangementer. Rabat-
tens størrelse og form fremgår af den udsendte invitation 
til det enkelte arrangement. Fotonik Klubbens medlemmer 
modtager information pr. e-mail, når arrangementerne udby-
des.

Medlemskab
Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Et medlemskab 
giver ret til at deltage i Fotonik Klubbens møder med op til to 
personer pr. møde. Der kan dog tilmeldes flere mod betaling.

Universiteter og styrelser kan opnå medlemskab til nedsat 
pris mod fra tid til anden at holde faglige indlæg på net-
værksmøder eller workshops.

 

Ydelser og regler
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Hver medlemsvirksomhed/institution udpeger én kontaktper-
son. Den primære kontaktperson er ansvarlig i medlemsvirk-
somheden for opfyldelse af vilkår for medlemskab i Fotonik 
Klubben, der findes i bilag 1. Personen er tillige modtager af 
faktura for medlemskab af Fotonik Klubben.

Øvrige medarbejdere i medlemsvirksomhederne kan tilmelde 
sig og blive tilføjet Fotonik Klubbens mailingliste ved at sende 
en mail til photonics@forcetechnology.com. 

De nærmere vilkår for medlemskab i Fotonik Klubben findes i 
bilag 1. 

Medlemskontingent  
Et virksomhedsmedlemskab giver ret til at deltage i Fotonik 
Klubbens netværksmøder og workshops med op til to perso-
ner pr. møde.
Det helårlige kontingent i DKK ekskl. moms er:
• Medlemskab: 6.000 DKK pr. år 
• Betaling for mødedeltagere udover to personer udgør: 

1.250 DKK pr. deltager pr. møde

Ikke-medlemmer, der ønsker at deltage i en af Fotonik 
Klubbens workshops, opkræves 1.500 DKK pr. deltager pr. 
workshop. 

Kontakt til Fotonik Klubben
FORCE Technology 
Ahmed Fadil Hamid
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm

Tlf.: +45 43250837
Mobil: +45 42627837
afad@forcetechnology.com 
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1. Fotonik Klubben er et netværk, der har til formål at udvik-
le medlemmernes viden om fotonik-relaterede emner.  

2. Medlemskab i Fotonik Klubben kan tegnes af virksomhe-
der, enkeltpersoner og uddannelsesinstitutioner m.v. For 
oprettelse kræves et CVR-nummer til brug for fakture-
ring.  

3. FORCE Technology kan nægte medlemskab til virksom-
heder, enkeltpersoner eller uddannelsesinstitutioner 
m.v., der udbyder serviceydelser på fotonik-området i 
konkurrence med FORCE Technology eller hvis medlem-
skab i Fotonik Klubben efter FORCE Technologys skøn 
vil være til skade for opfyldelsen af Fotonik Klubbens 
formål. FORCE Technology har ikke pligtigt til at begrunde 
en evt. nægtelse af medlemskab.   

4. Et virksomhedsmedlemskab giver ret til at deltage i 
Fotonik Klubbens møder med op til to personer pr. møde. 
Kun medlemmer og medarbejdere i medlemsvirksomhe-
der/-institutioner kan deltage i  netværksmøderne. Del-
tager  flere end to personer pr. medlemskab i et møde, 
betales der særskilt for hver yderligere deltager.   

5. Et medlemskab giver ret til at deltage i Fotonik Klubbens 
møder og rabat til visse relaterede arrangementer.  

6. Hver medlemsvirksomhed/-institution skal udpege en 
primær kontaktperson til Fotonik Klubben og oplyse en 
e-mail adresse for denne.  

7. Der betales kontingent for hvert medlemskab. Kon-
tingenter betales helårligt forud. Ved for sen betaling 
opkræves rykkergebyr. FORCE Technology fastlægger 
kontingentstrukturen og kontingentstørrelsen.   

8. Et medlemskab af Fotonik Klubben kan på et vilkårligt 
tidspunkt i denne helårsperiode opsiges til ophør ved 
udgangen af året. Returnering af en faktura for kontin-
gent påført meddelelse om opsigelse af medlemskab, 
anses for rettidig opsigelse af medlemskabet for næste 
år, såfremt fakturaen er FORCE Technology i hænde 
senest 31/12. Ved manglende rettidig betaling af kon-
tingent kan FORCE Technology vælge at forholde sig som 
om, at medlemskabet er opsagt af medlemmet. 

9. Medlemmerne af Fotonik Klubben er pligtiget til via 
deres adfærd, deres arbejde i Fotonik Klubben og deres 
anvendelse af materiale eller information fra andre med-
lemmer at bidrage til at sikre, at information og meninger 
kan udveksles uden fare for misbrug. Medlemmerne 
må ikke anvende deres kendskab til Fotonik Klubbens 
medlemskreds til markedsføringsformål eller anvende 
materiale eller information fra andre medlemmer på 
en måde, der direkte eller indirekte kan skade disse.  
FORCE Technologys arbejde er fortroligt. Får du utilsigtet 
adgang til informationer om FORCE Technology, FORCE 
Technologys kunder eller opgaver, der ikke er offentligt 
tilgængelige, forpligter du dig til ikke at benytte eller 
videregive disse informationer.  

10. Et medlem af Fotonik Klubben skal umiddelbart infor-
mere FORCE Technology, hvis det bliver opmærksom på 
overtrædelser af de i afsnit 9 angivne medlemsforplig-
telser.   

11. FORCE Technology kan til enhver tid opsige et med-
lemskab i Fotonik Klubben til øjeblikkeligt ophør mod 
tilbagebetaling af betalte kontingent fra og med det år, 
i hvilket opsigelsen sker. Denne tilbagebetaling af kon-
tingenter er det eneste krav et opsagt medlem kan rejse 
mod FORCE Technology i anledning af opsigelsen.  

12. FORCE Technology kan til enhver tid ændre disse vilkår. 
Ændrede vilkår træder i kraft en måned efter, at de 
ændrede vilkår, efter FORCE Technologys valg, enten er 
sendt til medlemmerne pr. e-mail til den af virksomhe-
den udpegede kontaktperson, eller er fremsendt til den 
af dem angivne kontaktadresse.  

13. Såfremt et medlem ikke kan acceptere ændrede vilkår, 
kan medlemskabet umiddelbart opsiges jf. afsnit 8, og 
betalt kontingent kan kræves tilbagebetalt. Deltagelse 
i aktiviteter under Fotonik Klubben efter ikrafttræden af 
ændrede vilkår anses som accept for de ændrede vilkår.  

14. Et medlems forpligtelser jf. afsnit 9 ovenfor vedvarer 
efter ophør af medlemskab uanset årsag.

Bilag 1
Vilkår for medlemskab i Fotonik Klubben
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Fotonik Klubbens vilkår er gældende fra den 1. januar 2022.


