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ERHVERVSMINISTERIET 

NOTAT 

 

Afholdelse af generalforsamling i LAG og FLAG regi i den nuværende   

situation med Coronavirus 

 

 
Erhvervsstyrelsens LAG sekretariat har udarbejdet dette notat med spørgsmål 

og svar om emner, der knytter sig til udsættelse af en forenings ordinære gene-

ralforsamling begrundet i den nuværende situation med Coronavirus. Det for-

ventes, at der kommer en officiel offentlig udmelding om afholdelse af general-

forsamlinger generelt til alle danske foreninger og virksomheder. 

 

1. Kan foreningen udsætte en allerede indkaldt generalforsamling? 

Bestyrelsen er i den foreliggende situation berettiget til at udsætte gene-

ralforsamlingen, da der bør gennemføres så få fysiske møder som muligt. 

 

2. Gælder det både generalforsamlinger i marts og senere? 

Generalforsamlinger i marts kan og bør udsættes. Derimod bør man fore-

løbig afvente situationens udvikling før der tages stilling til, om general-

forsamlinger i april og senere udsættes. 

 

3. Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalfor-

samlingen skal afholdes inden en bestemt dag, for eksempel i marts, 

ikke kan overholdes? 

Det har ingen betydning. Der er ganske vist tale om en formel mangel, 

men dirigenten må på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er 

en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes. Det kaldes force ma-

jeure. Fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er 

således lovlig og beslutningsdygtig. 

 

4. Hvornår skal den udsatte generalforsamling afholdes? 

Den skal afholdes hurtigst muligt efter at situationen gør det muligt. 

 

5. Skal vi indkalde på ny selvom vi allerede har indkaldt en gang til den 

ordinære generalforsamling? 

Selv om den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat (udskudt), 

er der tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der skal derfor ske 

indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og –

måde. Medlemmer kan fremsætte forslag efter vedtægternes regel for, 

hvor lang tid før generalforsamlingen sådanne forslag skal være modta-

get. Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, skal 

behandles. 

 

6. Kan vi vælge at holde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et 

fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen? 

Der kan kun afholdes digital generalforsamling, hvis det fremgår af ved-

tægterne. 
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7. Skal vi indkalde nu til generalforsamling, som vi efter vedtægterne 

skal holde i april, selvom vi ikke ved, om vi kan afholde den? 

Der er i øjeblikket ikke grundlag for at lade være med at indkalde. Men 

kan I vente til 30. marts, hvor der gøres status på Coronasituationen, og 

stadig overholde varslingsfristen, bør I vente med at indkalde. Det kan i 

indkaldelsen anføres, at der må tages forbehold for aflysning afhængig af 

Coronasituationen. 

 

8. Kan vi indkalde til generalforsamling uden at sætte dato på, men an-

føre at det tidligst bliver en bestemt dato, og at der kommer nærmere in-

formation om den endelige dato. 

Vedtægternes krav til varslingsperiode skal opfyldes, så generalforsam-

lingsdatoen skal fastlægges med den frist, der opfylder varslingsreglen. 

 

9. Kan bestyrelsen bare fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne 

skulle være besat ved nye valg på den nu aflyste generalforsamling? 

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling 

har været afholdt. Bestyrelsen bør dog i denne periode agere mere forsig-

tigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almin-

delig drift eller er uopsættelige beslutninger. 

 

10. Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling? 

Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver skal 

behandles på en ordinær generalforsamling, og andre emner, som ønskes 

behandlet. Der skal således ske godkendelse af årsregnskab, og der aflæg-

ges beretning. Den sædvanlige årsberetning kan suppleres med bemærk-

ninger om perioden op til den udsatte generalforsamling. 

 

 


