Håndtering af lokalafdelingens generalforsamling i en COVID-19 tid
Frem til 28. februar er forsamlingsreglen sænket til max. 5 - også hvad angår siddende forsamlinger. Det
betyder i praksis, at generalforsamlinger i lokalafdelinger tidligst kan gennemføres i marts – hvis max. 5 reglen
ophæves.
Hvad gør man så? I Hovedbestyrelsen anbefaler vi – ud fra en forventning om, at der er fastlagt en dato for
generalforsamling - følgende to muligheder baseret på DGI’s anbefaling:
Enten fastholdes den fastlagte dato, idet medlemmerne dog adviseres om, at hvis lovgivningen ikke gør det
muligt at holde generalforsamlingen som påtænkt, så bliver der varslet en ny dato.
Eller bestyrelsen kan vælge at aflyse generalforsamlingen og så indkalde igen, når forsamlingsreglerne giver
mulighed for dette.
I og med at forsamlingsrestriktioner forhindrer afholdelse af generalforsamling, accepteres det, at
generalforsamlingen holdes senere end den i vedtægterne statuerede periode. Den bør dog afholdes så snart,
det igen bliver muligt og med respekt af vedtægters bestemmelse om varsling af generalforsamlingen.

Digitale generalforsamlinger?
En digital generalforsamling kan kun afholdes, hvis vedtægterne specifikt nævner denne mulighed. Eneste
undtagelse er, såfremt der foreligger nødret – se DGI’s beskrivelse desangående. Det er alene op til
lokalafdelingen at vurdere, hvorvidt der foreligger nødret.
Såfremt man ønsker at afholde en digital generalforsamling, selv om der ikke foreligger nødret, kan følgende
fremgangsmåde anvendes:
a) Der indkaldes snarest til ekstraordinær generalforsamling. I indkaldelsen gøres det tydeligt, at den
ekstraordinære generalforsamling alene har til formål at godkende en vedtægtsændring, idet der i
vedtægterne indføjes: Bestyrelsen kan vælge at afholde en digital generalforsamling, såfremt det ikke
er muligt eller hensigtsmæssigt at afholde fysisk generalforsamling. Eller benyt denne noget strammere
forslag fra DGI.
b) Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde krav om tilmelding, idet det
oplyses, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive aflyst, såfremt antallet af tilmeldte
overstiger forsamlingsforbuddets grænse.
c) Såfremt max. fem ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan disse vedtage vedtægtsændringer.
d) Med vedtægtsændringen på plads, kan ordinær generalforsamling om nødvendigt afholdes digitalt i
overensstemmelse med vedtægter.

Fremtidssikring af vedtægter
Under alle omstændigheder opfordrer Hovedbestyrelsen til, at bestyrelser i lokalafdelinger sørger for at
indsende forslag om vedtægtsændring forud for generalforsamling, hvor forslaget til ændrede vedtægter skal
muliggøre afholdelse af digital generalforsamling.
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