
Forslag til vedtægtsændring vedr. fremmøde til generalforsamlinger fra Susanne Linnet Aagaard: 

 

NUVÆRENDE VEDTÆGT 
 
§ 11  
 
Stk. 2 
a. Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i 
generalforsamlingen kan/skal ske uden fysisk 
fremmøde, men med deltagelse via telefon eller 
mødetjeneste (virtuelt) med mulighed for 
kameraforbindelse til og fra deltagere. Bestyrelsen 
fastsætter i indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, 
hvorledes deltagelse i møde uden fysisk fremmøde 
konkret skal ske. 
Svigter teknikken under mødets afholdelse, således at 
forbindelsen til et eller flere medlemmer mistes, skal 
dette, medmindre dirigenten eller et flertal af 
mødedeltagerne beslutter andet, ikke betyde, at mødet 
udsættes. 
  
 
 
 
 
 
Stk. 4  
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde 
generalforsamlingen uden fysisk fremmøde (virtuelt) 
skal godkendte deltagere i den virtuelle 
generalforsamling betragtes som ”fremmødte 
medlemmer”. 
  
 
Stk. 5  
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde 
generalforsamlingen uden fysisk fremmøde (virtuelt) 
skal godkendte deltagere i den virtuelle 
generalforsamling betragtes som ”personligt 
fremmødte”. 
  
 
Stk. 6  
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde 
generalforsamlingen uden fysisk fremmøde (virtuelt) 
skal godkendte deltagere i den virtuelle 
generalforsamling betragtes som ”personligt 
fremmødte”. 
 

FORSLAG TIL VEDTÆGSTÆNDRING 
  
§ 11 
 
Stk. 2 
a. Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i 
generalforsamlingen kan/skal ske med fysisk 
tilstedeværelse eller med kombineret fysisk og virtuel 
tilstedeværelse. Den virtuelle tilstedeværelse kan være 
via telefon eller online mødetjeneste med mulighed for 
kameraforbindelse til og fra deltagere. Bestyrelsen 
fastsætter i indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, 
hvorledes deltagelse i møde med kombineret fysisk og 
virtuelt fremmøde konkret skal ske. Såfremt danske 
myndigheder udsteder krav, der umuliggør fysisk 
fremmøde, kan bestyrelsen beslutte, at deltagelse i 
generalforsamlingen kan ske med et rent virtuelt 
fremmøde. 
Svigter teknikken under mødets afholdelse, således at 
forbindelsen til et eller flere medlemmer mistes, skal 
dette, medmindre dirigenten eller et flertal af 
mødedeltagerne beslutter andet, ikke betyde, at mødet 
udsættes. 
  
Stk. 4  
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde 
generalforsamlingen med kombineret fysisk og virtuel 
tilstedeværelse eller uden fysisk fremmøde (virtuelt) 
skal godkendte deltagere i den virtuelle 
generalforsamling betragtes som ”fremmødte 
medlemmer”. 
  
Stk. 5  
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde 
generalforsamlingen med kombineret fysisk og virtuel 
tilstedeværelse eller uden fysisk fremmøde (virtuelt) 
skal godkendte deltagere i den virtuelle 
generalforsamling betragtes som ”personligt 
fremmødte”. 
  
Stk. 6  
a. Hvis bestyrelsen har valgt at afholde 
generalforsamlingen med kombineret fysisk og virtuel 
tilstedeværelse eller uden fysisk fremmøde (virtuelt) 
skal godkendte deltagere i den virtuelle 
generalforsamling betragtes som ”personligt 
fremmødte”. 

 
Her er kun medtaget de tekster i afsnittene, hvor der foreslås ændringer. 
  
 


