Generalforsamling, møde
og pandemi
Nærværende artikel er en opsummering af den information, der er
tilgængelig på PL’s hjemmeside.
Der er løbende under pandemien blevet opdateret. Vi startede
primo marts med nogle simple
vejledninger, som løbende er blevet opdateret, som krisen har udviklet sig.
Indledning
Vær venligst opmærksom på,
at omstændighederne omkring
denne artikel ændres time for time og måske allerede er forældede på det tidspunkt, denne læses.
Vi kan kun anbefale, at man
holder sig ajour med de gældende anbefalinger og efterlever
dem.
Med dette in minde bør man
læse artiklen med særlig fokus
på begrebet ”force majeure”, idet
myndighedernes tiltag i praksis
umuliggør nogle af de følgende
anbefalinger.
Vi har dog valgt at bringe artiklen alligevel, da den kan finde
sin anvendelse på evt. senere lignende situationer, hvor disse ikke
er så alvorlige som den foreliggende med Coronavirus.
Gør overvejelser
Som det bør være bekendt, har
myndighederne i marts 2020
anbefalet, at man som arrangør
overvejer, hvorvidt arrangementer, hvor mange personer kan
komme til at være tæt på hinanden, bør ændres/aflyses. Trusselsbilledet skærpes dag for dag,
hvorfor anbefalinger og krav løbende ændres.
Uanset en forenings størrelse
bør man som foreningsbestyrelse

overveje forhold omkring afholdelse af møder og generalforsamling. I en sådan overvejelse
bør særligt vægtes dels medlemmerne som sådan, dels de forventede mødelokaleforhold, og dels
den forventede dagsorden (om
der måske kan være forhold af så
presserende karakter, at en stillingtagen vurderes ikke at kunne
udskydes).
Set i lyset af myndighedernes
stadig skarpere anbefalinger, kan
PL kun anbefale, at man kraftigt
overvejer at aflyse møder og at
udsætte generalforsamlinger,
hvis det overhovedet er muligt,
således at man kan reducere folks
mulige eksponering for smitte
mest muligt og tage hensyn til
de, der af forskellige årsager er
forhindret i at kunne deltage.
Man skal vurdere situationen
meget nøje og spørger sig selv,
om der er indhold, der ikke kan
tåle at blive udskudt.
Rent juridisk befinder vi os i en
gråzone, som ingen har taget højde for tidligere, så vi skal hermed
give vores bud på, hvorledes man
kan forsøge at anskue og tackle
situationen, således at man kan
minimere risikoen for at ende på
øretævernes holdeplads, når vi
forhåbentlig på et tidspunkt kan
se denne pandemi i bakspejlet.
Vores vejledning/anbefaling
skal læses med forbehold for gældende og evt. kommende skærpede anbefalinger fra myndighedernes side. I skrivende stund
er anbefalinger ændret, således
at forsamlinger på mere end 10
personer er forbudt, hvilket i sig
selv forhindrer gennemførelse af
fysiske møder ved f.eks. generalforsamlinger.

Generalforsamlinger
Som udgangspunkt er foreninger
forpligtet af bestemmelserne i
deres vedtægt. Typisk er der indeholdt en frist for afholdelse af
generalforsamling. Rent juridisk
så kan en bestyrelse derfor ikke
umiddelbart på egen hånd træffe
endelig beslutning om en udskydelse, der ikke overholder vedtægtens bestemmelser for afholdelse af generalforsamling.
Hvis bestyrelsen alligevel ud
fra de foreliggende omstændigheder finder det afgørende nødvendigt at fravige en vedtægtsbestemt tidsfrist for afholdelsen,
kan dette i så fald alene baseres
på en betragtning om en force
majeure-situation, da vedtægter
normalt ikke indeholder fravigelsesmuligheder.
Bestyrelsen skal være absolut
sikker i sin sag og i sine argumenter for at iværksætte en udskydelse af en generalforsamling,
idet man på en senere – og altså
udskudt – generalforsamling vil
skulle kunne stå på mål for beslutningen.
Desuden skal der være en række beslutninger og dispositioner,
som medlemmerne i forbindelse
med en påtænkt udskydelse skal
være klar over, er nødvendige for,
at foreningen kan fortsætte i en
kortere eller længere periode.
Det er altid en konkret vurdering, om der foreligger force majeure. I sidste instans er det domstolene, der afgør spørgsmålet,
hvis der er nogen, der anfægter
beslutningen og for eksempel
mener at have et erstatningskrav
mod foreningen.
Fortsættes på næste side >>

1

>> Fortsat fra side 1

Det er PL’s opfattelse, at for
at minimere problemerne i foreningen er det nødvendigt at udsende orienterende skrivelse til
foreningens medlemmer med en
argumentation omkring bestyrelsens ønske om en udskydelse af
generalforsamlingen.
I materialet skal der som minimum være et forsøg på opfyldelse af nogle af de i vedtægten
fastlagte punkter for dagsorden
for generalforsamling. Således
skal der være en skriftlig beretning, et revisorgodkendt regnskab, forslag til kontingent og
evt. forslag til budget. Desuden
skal det klart og tydeligt fremgå,
at bestyrelsen på denne måde
ønsker et mandat til at fortsætte
driften af foreningen som et ”forretningsudvalg”, hvor bestyrelsen
derfor fortsætter sit arbejde ud
fra de eksisterende økonomiske
rammer (herunder opkræver kontingent), men er bevidst om, at
foreningens aktiviteter fortsættes
på et så lavt ”blus” som muligt, og
at man ikke igangsætter nye ikkehastende initiativer.
Vedrørende valgpunkterne
skal det klart og tydeligt fremgå
af skrivelsen, at der ikke foretages
valg, men at de tidligere valgte
indtil videre fortsætter på deres
poster.
PL anbefaler derfor, at bestyrelsen i den orienterende skrivelse opfordrer til, at medlemmerne
kommer med skriftlige tilbagemeldinger om, at det accepteres
at udskyde afholdelsen af generalforsamlingen. Det bør fremgå,
at hvis bestyrelsen ikke hører fra
det enkelte medlem inden en bestemt dato, antages det, at det
pågældende medlem er indforstået med bestyrelsens forslag til
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udskydelse.
I skrivelsen til medlemmerne
skal anføres, at hvis der er medlemmer, der skriftligt fremkommer væsentlige grunde til at
modsætte sig en udskydelse af
generalforsamlingen, så vil bestyrelsen i videst muligt omfang
fortsætte med forberedelserne
til afholdelse af en sådan under
behørig hensyntagen til myndighedernes gældende anbefalinger
og påbud.
Medlemmerne bør, som forholdene omkring pandemien er
og forventes at kunne blive, have
særdeles væsentlige årsager, såfremt en sådan tilladelse ikke gives.
Hvis generalforsamling ikke
udskydes
Som det fremgår af det ovenstående, kan der naturligvis afholdes
generalforsamling efter vedtægten, hvis bestyrelsen ikke finder
det nødvendigt at søge en udskydelse af generalforsamlingen.
Der kan være en række årsager
til, at det er nødvendigt at afholde generalforsamlingen for at få
juridiske og økonomiske situationer løst. Det gælder f.eks. hvis der
er projekter, der skal gennemføres, eller hvis foreningen har andre aktiviteter eller er skattepligtig, idet man i sine overvejelser
skal medtage, at hverken årsregnskabsloven eller selskabsloven
indeholder hjemmel til at fravige
fristerne for rettidig aflæggelse af
årsregnskab m.v.
Bliver foreningen derfor af
én eller flere årsager nødt til at
afholde generalforsamling, bør
bestyrelsen opfordre til, at man
som medlem (hvis det er muligt)

er ekstra opmærksom på reglerne for at benytte fuldmagt i den
pågældende forening. Det kan i
mindre foreninger overvejes, om
generalforsamlingen eventuelt
kan afholdes som telefonmøde.
Uanset hvad, vil meget tid (og
dermed personkontakt) kunne
spares på en generalforsamling,
hvis de forskellige væsentlige
punkter på forhånd er beskrevet uddybende og tydeligt, og at
dette materiale er medlemmerne
i hænde i tilpas tid forud for generalforsamlingen, således at en
drøftelse og dermed mødelængden kan begrænses mest muligt.
Sted for generalforsamling
Der er ingen regler for, hvor en
generalforsamling skal afholdes.
Der er således faktisk intet i vejen for, at man afholder et sådant
møde på den lokal vendeplads
eller græsplæne. At det så måske
ikke er praktisk, er en helt anden
sag.
At der ikke er nogle - skal vi
sige - formkrav til omgivelserne
betyder dog så også, at hvis man
f.eks. har lånt et lokale på skolen, og kommunen smækker døren i med henvisning til coronaepidemien, så er man nødt til at
finde et andet sted at afholde
generalforsamlingen. Man kan
ikke blot udskyde det hele, indtil
skolen åbner igen. Men det kan
måske anvendes som en del af
argumentet for en force majeuresituation.
Overvej risiko og risikogrupper
Uanset hvilken løsning man måtte ende med, så tænk ikke kun på
din egen person.

Coronavirus er ikke jordens
undergang, men dermed ikke
sagt, at det ikke potentielt kan
være en situation om liv eller
død, som vi er på vej ind i. Det
kan f.eks. meget vel være, at man
selv føler sig frisk og rask, og deraf slutter, at der ikke er noget til
hinder for at deltage i et møde,
men i bund og grund er det ikke
sikkert, at man ikke alligevel er
smittet. Der er konstateret tilfælde, hvor personer har smittet
1-2 dage forinden, de selv udviste
symptomer.
Der kan være medlemmer
i foreningen, der allerede kan
være omfattet af en karantænesituation, kan være i den såkaldte
”særlige risikogruppe” eller medlemmer, der efterfølgende kan
risikere at komme i kontakt med
sådanne personer. Disse kan i forhold til et fysisk møde være afskåret fra at kunne udøve deres demokratiske rettigheder (specielt
hvis der f.eks. ikke kan benyttes
fuldmagt i en forening).
En smitte pådraget i en mødesituation kan få vidtrækkende
konsekvenser for flere end mødedeltagerne.
I PL’s optik må et princip med
”better safe than sorry”, hvor det
måske senere viser sig, at man
har været overforsigtig, trods alt
være bedre end at forbande en
ulykkelig situation, når man senere kigger i bakspejlet.
Alle medlemmer i foreninger
bør holde sig for øje, at vi befinder os i er en helt særlig situation,
og man bør dermed give bestyrelsen og foreningen så stort et
råderum som muligt.
På den anden side af pandemien, kan vi få al formalia tilbage
på plads, og hverdagen ind i den

rytme, som vi ellers er vant til.
Husk at holde jer ajour med
myndighedernes anbefalinger.
Uanset hvad der måtte fremgå
af ovenstående, så er det myndighedernes anbefalinger, der
gælder.
senest opdateret 200318
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