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Opdateret den 26. marts 2021 
 

Jagtforeningens generalforsamling –  
hvordan kan den afholdes i en tid med COVID-19? 

 
 
Denne vejledning indeholder: 

 
1. Sundhedsstyrelsens seneste udmelding om retningslinjer, der har betydning for 

generalforsamlinger efter den 22. marts 2021 
  

2. Jagtforeningerne kan i begrænset omfang afholde fysiske generalforsamlinger 
  

3. Diverse spørgsmål i forbindelse med generalforsamling  
 
 
Ad 1. Sundhedsstyrelsens seneste udmelding om retningslinjer, der har betydning for 
generalforsamlinger efter den 22. marts 2021 

Udendørs kulturinstitutioner er åbnet igen og der er lempet på restriktioner for udendørs idræts- og 
foreningsaktiviteter. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts-, fritids- og 
foreningsområdet gælder fra den 22. marts 2021. 

Det generelle forsamlingsforbud er på 5 personer indendørs. Der må dermed maksimalt være 5 personer til 
stede på samme sted samtidig (Der gælder dog et forsamlingsforbud på 10 personer i Bornholms 
Regionskommune). Dog er der et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræts- og 
foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af 
offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. 

Der gælder desuden et forsamlingsforbud på 10 personer for øvrige udendørsaktiviteter.  

Der er ikke krav til deltagerne i udendørs foreningsaktiviteter om at de skal kunne fremvise dokumentation 
for negativ test. 

Lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Dog er det lovligt at gå 
igennem indendørsarealer for at komme ud på udendørsarealer. Toiletter, omklædningsrum, 
opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, forudsat at der ikke gives adgang 
til lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter. Der må ikke tages ophold i klubhuse mv. 

Afstandsanbefalingen mellem mennesker er stadig øget ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter 
i en afgrænset periode. 

Udendørs foreningsaktiviteter kan foregå under overdækning i f.eks. telte og pavilloner, hvis aktiviteten 
foregår under overdækning uden "vægge", vil aktiviteten fortsat være at betragte som udendørs. Det vil 
derfor være muligt at afvikle udendørs foreningsaktiviteter under en pavillon, et telt uden sider eller 
lignende. 
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Ad 2. Jagtforeningerne kan i begrænset omfang afholde fysiske generalforsamlinger  

Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes indendørs i henhold til 
kravet om at holde lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkede for offentligheden. Det er desuden 
som udgangspunkt ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for 
arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter 
demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil dog være muligt at afholde generalforsamling med op til 
50 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi.  

Hvis ikke I kan afholde generalforsamlingen udendørs gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer stadig, 
hvilket ikke muliggør at afholde ordinære generalforsamlinger i jagtforeningen frem til den 5. april 2021. 
Derfor skal alle jagtforeninger, som har indkaldt til generalforsamling frem til den 5. april 2021 aflyse den 
allerede indkaldte generalforsamling, med mindre i afholder generalforsamlingen udendørs og I maksimalt 
bliver 50 personer. Aflysningen af generalforsamlingen skal ske på samme måde, som der blev indkaldt til 
generalforsamlingen. 
 
Fremgår det af foreningens vedtægter, at der skal indkaldes i medlemsbladet JÆGER med 14 dages varsel, 
skal aflysningen af generalforsamlingen også ske i JÆGER med 14 dages varsel. Men det er ikke muligt at 
aflyse en generalforsamling, som skal afholdes i marts i JÆGER, da martsnummeret af JÆGER er udkommet. 
Da det ikke er muligt at aflyse den indkaldte generalforsamling i JÆGER skal aflysningen ske på en måde, som 
på bedste vis informerer foreningens medlemmer om, at generalforsamlingen er aflyst pga. 
forsamlingsforbuddet på 5 personer. Aflysningen kunne for eksempel skrives på foreningens hjemmeside, i 
foreningens Facebookgruppe, via sms og e-mail til medlemmerne eller på døren til det sted, hvor 
generalforsamlingen skulle være afholdt. Ved aflysningen kan der evt. oplyses om, hvornår der vil blive 
afholdt en ny(udsat) ordinær generalforsamling. 

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet om at 500 personer kan samles til f.eks. generalforsamling, 
kulturarrangementer, idrætsarrangementer og konferencer, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned ved 
siden af hinanden på faste pladser med retning mod f.eks. en scene, er ikke længere gældende. Dvs. fra 
onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00 kan der ikke afholdes generalforsamling med op til 500 personer, selvom 
deltagerne i det væsentligste sidder ned ved siden af hinanden på faste pladser med retning mod f.eks. en 
scene. 

 
3. Diverse spørgsmål i forbindelse med generalforsamling  
 
1. En endnu ikke indkaldt ordinær generalforsamling – kan den udsættes? 
Ja. Har jagtforeningen endnu ikke indkaldt til den ordinære generalforsamling, som skal afholdes i februar 
eller marts mdr. anbefaler vi, at I venter med at indkalde til generalforsamlinger til der er mere klarhed 
over coronasituationen. Vi anbefaler, at jagtforeningsbestyrelsen meddeler medlemmer om, at der ikke 
indkaldes til ordinær generalforsamling, før det igen bliver muligt og forsvarligt at mødes fysisk. Denne 
orientering kan gives via jagtforeningens sædvanlige kommunikationsplatforme, f.eks. hjemmeside, 
Facebook, e-mail, SMS mv. Det er ikke vedtægtsstridigt at udsætte den ordinære generalforsamling så længe 
der er coronarestriktioner, som umuliggør gennemførelsen af den ordinære generalforsamling.   

 
2. Hvis generalforsamlingen er blevet udskudt pga. COVID-19, hvem kører så foreningen videre frem til 
generalforsamlingen?  
Den siddende bestyrelse forsætter frem til den udsatte generalforsamling er afholdt, og en ny bestyrelse 
valgt. I denne periode skal bestyrelsen handle mere forsigtigt, så der ikke træffes andre beslutninger end 
dem, som hører til almindelig drift eller uopsættelige beslutninger. 
 
3. Kan en allerede indkaldt generalforsamling udsættes? 
Ja. Bestyrelsen er berettiget til at udsætte generalforsamlingen, hvis det ikke er muligt at afholde 
generalforsamlingen indenfor myndighedens retningslinjer, herunder forsamlingsforbundet på 5 personer. 
Udsættelsen indebærer, at den indkaldte generalforsamling aflyses, og at der skal indkaldes til en ny (udsat) 
ordinær generalforsamling på den måde, som der almindeligvis indkaldes til ordinær generalforsamling på. 
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4. Hvordan skal foreningen oplyse om en aflyst generalforsamling? 
Der skal give meddelelse om en aflysning af generalforsamlingen på samme måde, som der blev indkaldt til 
generalforsamlingen. 
 
5. Kan foreningen udskyde en allerede indkaldt generalforsamling pga. COVID-19-siturationen? 
Nej, det er ikke muligt at udskyde en allerede indkaldt generalforsamling. Foreningen vil i praksis være nødt 
til at aflyse generalforsamlingen og indkalde til en ny generalforsamling i overensstemmelse med gældende 
form- og fristkrav.  
 
6. Kan foreningen være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen pga. forsamlingsforbuddet? 
Ja, bestyrelsen er forpligtet til at aflyse generalforsamlingen, hvis den ikke lovligt kan afvikles på grund af 
forsamlingsforbuddet på 5 personer. Overtrædelse af forsamlingsforbuddet kan straffes med bøde, og 
foreningen kan pålægges strafansvar i henhold til straffeloven.  
 
7. Hvornår skal den ”nye” ordinære generalforsamling afholdes?  
Den skal afholdes hurtigst muligt efter, at omstændighederne tillader det. 
 
8. Skal der indkaldes på ny til den ordinære generalforsamling, når der har været indkaldt? 
Ja, da der er tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der skal derfor ske indkaldelse igen med 
overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og – måde. Medlemmer kan fremsætte forslag (som normalt) 
efter vedtægternes regler. Forslag, der var indsendt rettidigt til den ikke afholdte generalforsamling, skal 
også behandles på den ”ny” ordinære generalforsamling.  
 
 
 
9. Kan der afholdes fuldstændig elektronisk generalforsamling i stedet for en fysisk generalforsamling 
pga. COVID-19-siturationen? 
Det helt klare udgangspunkt er, at foreningen kun kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, 
hvis vedtægterne udtrykkeligt giver mulighed for det. Bestyrelsen kan dog beslutte, at en kommende 
generalforsamling afholdes elektronisk, hvis meget vigtige beslutninger på generalforsamlingens dagsorden 
ikke kan afvente en senere generalforsamling, eller der er forhold, som er kritiske for foreningens virke. 
Bestyrelsen kan også i særlige tilfælde sende enkelte punkter ud til beslutning og bede medlemmerne melde 
tilbage inden en fastsat dato. Vær altid opmærksomme på, at generalforsamlingen skal afvikles på en måde, 
der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 

 
10. Kan foreningen afholde delvis elektronisk generalforsamling pga. COVID-19-siturationen.  
Foreningen kan afholde en delvis elektronisk generalforsamling, hvor deltagerne kan deltage elektronisk, 
herunder stemme elektronisk, selvom de ikke deltager fysisk i selve generalforsamlingen. Delvis elektronisk 
generalforsamling kræver ikke særskilt hjemmel i vedtægterne, men indkaldelsen til generalforsamlingen 
skal angive, hvordan deltagerne tilmelder sig den elektroniske deltagelse og fremgangsmåden for elektronisk 
deltagelse. Alternativt kan det overvejes at afholde generalforsamlingen i flere separate lokaler, hvor 
deltagere i nogle af lokalerne følger generalforsamlingen via webcast eller lignende, men således, at disses 
stemme- og taleret sikres.   
 
11. Kan en deltager nægtes adgang til generalforsamlingen, hvis deltageren udviser tegn på COVID-19? 
Ja, det er muligt for dirigenten at afvise/bortvise et sådant medlem af hensyn til de øvrige deltageres 
helbred, således at generalforsamlingen kan ske på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.  
 
12. Kan foreningen ændre den fysiske lokation på generalforsamlingen efter indkaldelse pga. COVID-19-
siturationen? 
Nej, som udgangspunkt er det ikke muligt. Dog vil det være muligt at flytte generalforsamlingen til en ny 
lokation, hvis det kan sikres, at alle de medlemmer, som kommer på den oprindeligt varslede lokation, uden 
videre får mulighed for at deltage i generalforsamlingen på den nye lokation. Det kræver, at foreningen 
f.eks. sørger for transport af deltagere fra den oprindelige lokation til den nye lokation.  
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13. Hvis det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes inden en bestemt dag f.eks. i 
marts, og det er ikke overholdt, hvilken betydning har det?  
Det har ingen betydning. Der er tale om en formel mangel, da denne frist ikke er overholdt, men det skyldes 
CORONA-19 (force majeure), og det er en saglig grund til at udsætte generalforsamlingen. Manglen er derfor 
ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er derfor lovlig og beslutningsdygtig. Disse forhold skal 
dirigenten gøre opmærksom på, når det konstateres, om der er lovligt indkaldt til generalforsamlingen. 
  
14. Udformningen af dagsorden til den udsatte generalforsamling, hvordan skal den være? 
Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver skal behandles på en ordinær 
generalforsamling, herunder indkomne forslag (herunder indkomne forslag fra den evt. aflyste ordinære 
generalforsamling). Den almindelige årsberetning kan suppleres med bemærkninger om COVID-19-perioden.  
 
15.  Kan bestyrelsen kræve, at medlemmerne tilmelder sig til generalforsamlingen for at kunne 
imødekomme forsamlingsforbuddet og afstandskrav m.v.?  
Selvom det ikke fremgår af vedtægterne, vil foreningens bestyrelse kunne kræve tilmelding til 
generalforsamlingen, så det kan vurderes, om alle tilmeldte kan være til stede i ét lokale, eller der skal 
benyttes flere lokaliteter forbundet med for eksempel videolink og en dirigent hvert sted, eller om 
generalforsamlingen må aflyses og senere indkaldes til. 
 
16. Har foreningen modtaget eksterne midler og skal i den forbindelse aflægge regnskab?  
Har foreningen modtaget penge fra for eksempel en fond, kommune eller statslig pulje, kan retningslinjerne 
for opnåelse af tilskuddet kræve, at foreningen indsender godkendt regnskab til gennemsyn. Læs derfor 
retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis foreningen får brug for at 
afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamlingen/bestyrelsesmøder bliver udsat. 
 
 
Læs mere i Kulturministeriet vejledning her: 
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-
19/2021_februar/QA_genaabning_af_dele_af_kulturlivet_1._marts_2021.pdf: 
 
I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer er I velkomne til at kontakte Mikala Høj Laursen på 
MHL@jaegerne.dk eller tlf. 27 80 28 56. 
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