
Varemærket og spillet. Muligheder og løsningsforslag 
 
For at forstå situationens kompleksitet, kommer her lidt baggrund som det er nødvendigt at 
læse. 
 
Varemærket ligger i CP Games og blev sikret i forbindelse med udviklingen af Coding Pirates 
spillet som blev startet ca et år før foreningens oprettelse (idéen i februar 2013 og udviklingen 
startede i juni 2013, foreningen i februar 2014). I forbindelse med spillet blev navnet opfundet og 
karaktererne/grafikken udviklet. Martin Exner har majoriteten i CP Games og anden ejer er 
Simon Egenfeldt-Nielsen fra Serious Games (som er medudvikler på spillet). Foreningen og 
spillet udarbejdede en samarbejdsaftale som bestyrelsen vedtog 7. September 2015, der gav 
foreningen evig brugsret til varemærket og den grafik der blev udarbejdet i spillet, samt at spillet 
blev gratis for alle børn i foreningen. Imidlertid er foreningen vokset kolosalt og 
varemærkesituationen tages derfor op på ny, da foreningen ønsker at eje/kontrollere 
varemærket. Martin ønsker også at give varemærket til foreningen uden omkostninger.  
 
Budgettet i spillet er bygget op omkring tilskud fra puljer, samt en medfinansiering fra ekstern 
investor på 14% andel (svarende til 200tkr). Medfinansieringspartneren er fundet, men i 
forbindelse med at varemærkesituationen tages op på ny, har Martin imidlertid sat indsættelsen 
af medinvestor i bero. Det er i midlertid ikke så ligetil at hive varemærket ud af spillet, da 
medfinansieringspartneren er ikke indstillet på at investere i spillet uden varemærket, så deri 
ligger problematikken. 
 
Fakta om spillet 
Hjælper børn til at forstå kodelogikker og adfærdsprogrammering via et symbol-baseret 
kodesprog, der minder om et skattekort i udseende og funktion. Spillet indeholder en række 
singleplayer-kampagner, en leveleditor hvor man kan bygge sine egne kodebaner, mulighed for 
at spille andres baner og slå hinandens rekorder og senest også multiplayer hvor man kan 
udfordre venner og tilfældige i head to head kode-dueller. 
 
I spillet har de mere end 9000 brugere tilsammen designet 473 kode ø’er. Det er blevet en del 
af Hour of Code og code.org-materialet i alle dansk, tysk og engelsk-sprogede lande. I denne 
uge (uge 49) opretter mere end 250 brugere sig hver dag i spillet i disse dage. 
Selvom det downloader godt, så er der ingen særlig omsætning. 1084kr på iOS og 434kr på 
Android.  
 
Løsningsmodeller 
Nedenstående løsningsmodeller bygger på idéer fra samtaler med mange i foreningen og 
professionel vejledning af advokat med speciale i spilselskaber. Sidstnævnte udtaler at 
modellen hvor en forening helt eller delvist overtager en virksomhed er ganske normal og bl.a. 
tit ses i spejderbevægelsen.  



 
Med i overvejelserne er at der i foreningens vedtægter står at foreningens formål bl.a. er at 
udvikle online materialer til at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer, og 
at der i Tuborg-ansøgningen er penge til dette.  
 
Joint venture (opsplitning af spil og varemærke):  
Foreningen indgår som medinvestor (14% andel for 200tkr) og får derefter ejerskab i spillet og 
tilladelse til at hive varemærket med sig ind i foreningen. Ejerskabet af varemærket er dermed 
100% foreningens, ligesom foreningen har 14% af spillet, som har en brugsret.  
Kommentar: I denne løsning ligger at foreningen kan fokusere på kerneopgaven (at udvikle 
foreningen), have en “finger med i spillet” og samtidigt bevare kontrol over varemærket.  
 
100%'eren (fuld kontrol over det hele):  
Martin giver afkald på sin andel. Det samme gør Simon og foreningen tager rollen som 
medinvestor på de 14% (200tkr). Dermed ejer foreningen 100% af spillet og 100% af 
varemærket. Foreningen er dermed også ejer af et spil.  
 
Nej tak'eren: 
Foreningen takker nej og medinvestor på spillet inviteres ind igen. Det vil derefter være spil og 
varemærke på den ene side og foreningen med brugsret til varemærket på den anden side. 
 
 
BESLUTNING 
Det stilles afstemning om generalforsamlingen vil give bestyrelsen mandat til at arbejde ud fra 
ovenstående modeller. 
 

 
Konkrete spørgsmål og kommentarer til teksten modtages herunder og tages med til 
generalforsamlingen: 
 
 
 


