Opdateret den 15. juni 2021

Jagtforeningens generalforsamling –
hvordan kan den afholdes i en tid med COVID-19?
Dette notat indeholder:
1. Sundhedsstyrelsens seneste udmelding om retningslinjer, der har betydning for
hvordan generalforsamlinger kan afholdes
2. Diverse spørgsmål i forbindelse med generalforsamling
Ad 1. Sundhedsstyrelsens seneste udmelding om retningslinjer der har betydning for
hvordan generalforsamlinger kan afholdes
Udfasning af restriktioner
- Det indendørs forsamlingsforbud er blevet hævet til 100 personer, og det udendørs
forsamlingsforbud på 100 personer er blevet ophævet.
Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende anbefalinger omfatter samtidig seks generelle råd til forebyggelse
af smittespredning med ny coronavirus. Sundhedsstyrelsens seks generelle råd
Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram
Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
Host og nys i ærmet
Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
Hvis du skal dyrke fritids- og foreningsaktiviteter, skal du være opmærksom på, at der gælder en række
smitteforebyggende tiltag, herunder i visse tilfælde krav om coronapas.
• For indendørs idrætsaktiviteter er der for voksne fra 18 år krav om coronapas. Kontrollen af
coronapas i foreninger kan udføres ved daglig stikprøvekontrol.
• Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves
idrætsaktiviteter.
• I lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter gælder der arealkrav på 4 m2 pr.
besøgende, bruger, tilskuer eller lignende. Når besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det
væsentlige sidder ned, gælder der arealkrav på 2 m2. Fra den 1. august 2021 vil der gælde
arealkrav på 2 m2 i alle situationer. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde
arealkrav.
• Når besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, gælder der et
arealkrav på 2 m2. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde arealkrav.
”Vi har lige nu god epidemikontrol og vi kan se, at vaccinerne har en tydelig effekt. Derfor er vores
anbefaling, at vi gradvist kan udfase brugen af mundbind. Vi har vurderet, at det er muligt at lempe på
kravet steder, hvor der er mulighed for at holde afstand og steder, hvor der anvendes Coronapas og der er
gode muligheder for smitteopsporing. Det er fx når vi køber ind, går på restaurant, går til frisøren, er på
museum eller når man henter og bringer sine børn i daginstitution.” siger Søren Brostrøm, direktør i
Sundhedsstyrelsen.
Der er ikke krav om mundbind, da det kræver gyldigt Coronapas at deltage i generalforsamlingen.
HER ER ANBEFALINGERNE TIL BRUG AF MUNDBIND
Fra den 14. juni er mundbind ifølge lovgivningen kun et krav, når man står op i offentlig transport.
- Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat mundbind i det offentlige rum, når:
- Man benytter kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende.
- Man skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om man testes
grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et coronapas.

-

Man er smittet, har symptomer eller er nær kontakt og helt undtagelsesvist er nødt til at bryde
selvisolation og bevæge sig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.

2. 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 100 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.
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. 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-19siturationen?
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.
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.
I tilfælde af spørgsmål eller kommentar er I velkomne til at kontakte Mikala Høj Laursen MHL@jaegerne.dk
eller tlf. 27 80 28 56

