
 
 

 

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DET INTERNATIONALE PRESSECENTER I DANMARK 

 

Gældende fra den 1. september 2019 

Erstatter IPC’s oprindelige vedtægter fra 1977 

som senest er ændret 1. september 2015 

 

 

 

§ 1. 

 

”Det Internationale Pressecenter i Danmark” – i det følgende benævnt IPC - er en selvejende institution. 

IPC’s hjemsted er København.  

 

§ 2. 

 

IPC’s formål er at fremme en fri og velinformeret nyhedsformidling om Danmark og danske forhold til 

udenlandske medier.  

 

Dette sker ved at:  

• tilbyde besøgende og fastboende medarbejdere fra udenlandske medier brugen af velbeliggende 

lokaler med tidssvarende tekniske faciliteter og professionel bistand til løsningen af deres 

journalistiske opgaver i Danmark  

• forestå pressearrangementer i forbindelse med officielle arrangement i Danmark 

• bistå ved tilrettelæggelse af journalistbesøg fra udlandet  

 

§ 3. 

 

IPC’s drift finansieres af tilskud, der bevilges på finansloven, samt af ydelser, der erlægges af IPC’s brugere 

efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og af tilskud fra Den Udenlandske Presseforening i Danmark. 

 

Særlige udgifter i forbindelse med IPC’s indretning, udstyr og specifikke enkeltaktiviteter kan søges dækket 

gennem sponsorbidrag efter bestyrelsens nærmere beslutning. 

 

§ 4. 

 

IPC forestås af en bestyrelse, som repræsenterer Udenrigsministeriet, Københavns Kommune, den danske 

presse, dansk erhvervsliv samt organisationer og institutioner med særlig interesse og indsigt i IPC’s formål.  

 



 
 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, Dansk Industri, Den Udenlandske Presseforening i Danmark, 

Københavns Kommune, Landbrug & Fødevarer, Ritzaus Bureau, Udenrigsministeriet og VisitDenmark 

udpeger hver 1 medlem, mens der efter bestyrelsens bestemmelse udpeges 1 medlem fra en 

erhvervsvirksomhed og 1 medlem fra et massemedie. Formand er Udenrigsministeriets repræsentant, som 

er den til enhver tid værende chef for Udenrigsministeriets Presseenhed. Bestyrelsens formand tegner IPC’s 

bestyrelse overfor offentligheden. 

 

Bestyrelsen tegnes af formanden og to medlemmer i forening.   

 

Bestyrelsen aflægger en årlig beretning om IPC’s virksomhed til udenrigsministeren.  

 

Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. Mødet indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med 

mindst 10 dages varsel. Ethvert medlem er berettiget til at få behandlet et emne på bestyrelsesmøderne. 

Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Medlemmer af bestyrelsen, som er uenige i 

trufne beslutninger, kan få deres mening ført til referat. Referat udsendes senest 14 dage efter mødet og 

betragtes som godkendt, hvis IPC ikke senest 8 dage efter modtagelsen har modtaget indsigelser. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden, er til stede. Beslutninger 

træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

 

§ 5. 

 

IPC’s daglige leder udpeges af Udenrigsministeriet efter forudgående drøftelse i bestyrelsen. Den daglige 

leder indstiller ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale til bestyrelsen.  

 

Den daglige leder har ansvaret for at IPC lever op til sit formål og skal i den daglige ledelse og drift især: 

• med professionel forståelse for de internationale mediers behov orientere disse om danske 

samfundsforhold, erhvervsliv og kultur, formidle kontakten til de primære kilder samt sikre 

information om aktuelle danske begivenheder  

• opretholde nær kontakt med Den Udenlandske Presseforening i Danmark  

• arrangere pressekonferencer med ministre og andre talspersoner fra den offentlige eller private 

sektor, besøgende personligheder, interessegrupper med et humanitært ell. lign. sigte, m.fl. 

 

§ 6. 

 

IPC’s tekniske indretning skal omfatte kommunikationsudstyr, som med rimelighed kan forventes til 

rådighed i en sådan institution. Bestyrelsen fastsætter regler for brugerbetaling og betaling af 

transmissionsudgifter.  

 

IPC skal stille aktuel information og dokumentation fra Udenrigsministeriet og øvrige ministerier samt fra 

erhvervslivet, institutioner og organisationer i Danmark til rådighed.  

 



 
 

IPC skal tilgodese udenlandske mediers muligheder for dækning af de øvrige nordiske lande og de baltiske 

lande fra København.  

 

IPC skal kunne benyttes af alle internationale presserepræsentanter med bona fide legitimation.  

 

IPC fører en fortegnelse over de udenlandske korrespondenter, som Centret accepterer som permanente 

brugere af Centret. Accept baseres i hovedsagen på samme principper som lægges til grund af Den 

Udenlandske Presseforening ved optagelse af medlemmer, herunder krav om aktuel dokumentation af 

journalistisk virksomhed og introduktion fra repræsenterede mediers chefredaktioner. Med passende 

mellemrum efterprøves det, om disse principper fortsat efterleves af den enkelte korrespondent.  

 

IPC forestår akkrediteringen af medierepræsentanter ved officielle arrangementer i Danmark.  

 

IPC forbereder og tilrettelægger programmer i forbindelse med udenlandske journalistbesøg.  

 

 

§ 7. 

 

IPC’s regnskabsår følger finansåret. Det reviderede regnskab, godkendt af bestyrelsen, fremsendes til 

Udenrigsministeren inden den 1. april i det efterfølgende finansår.  

 

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af Udenrigsministeriet godkendt statsautoriseret revisor.  

 

IPC’s daglige leder udarbejder i samarbejde med udenrigsministeriet årlige budgetter for IPC’s udgifter og 

indtægter omfattende det kommende og de følgende 4 kalenderår (BO år). Budgetterne forelægges 

bestyrelsen til godkendelse.  

 

§ 8. 

 

IPC er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af blandt andet offentlighedsloven og 

forvaltningsloven, og de heri fastsatte regler om bl.a. habilitet, tavshedspligt og aktindsigt. Som en del af 

den offentlige forvaltning skal IPC ligeledes opfylde EU-direktivet og tilbudsloven for så vidt angår 

udbudspligtige ydelser. 

 

Beslutning om ændringer i nærværende vedtægter samt om opløsning af IPC træffes af Udenrigsministeriet 

efter høring af bestyrelsen.  

 

Bortfalder tilskuddet på finansloven opløses IPC ved udgangen af det finansår, der går forud for finansåret, 

hvor tilskuddet bortfalder.  

 

Ved IPC’s opløsning skal den eventuelt fremkomne nettoformue anvendes til et lignende formål som omtalt 

i § 2 efter Udenrigsministerens nærmere bestemmelse. 


