Nuværende:
§ 9 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal.
Indkaldelse af medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.
Dagsorden samt beretning kan hentes på foreningens hjemmeside senest 1 uge før afholdelse af den
ordinære generalforsamling
Regnskabet kan rekvireres senest 1 uge før afholdelse af den ordinære generalforsamling ved henvendelse
til bestyrelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være hovedbestyrelsen i
hænde senest 2 uger før afholdelsen.
Forslag skal vedlægges beretningen.
På den ordinære generalforsamling har alle aktive medlemmer stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forslag:
§ 9 Generalforsamling

Samme tekst som i dag.
Nyt.

”§ 9 A Digital generalforsamling.
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan
afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal
anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en
digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at
vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte
system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling
under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal
anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses
om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger
om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre
muligheden for hemmelig afstemning.”

Begrundelse:

Foreninger kan ikke uden vedtægtsbestemmelser herom afholde en digital generalforsamling.
Den digitale generalforsamling bør kun tages i brug, når der foreligger sådanne ekstraordinære
omstændigheder, som det for eksempel har været tilfældet med COVID-19, der har umuliggjort en
fysisk generalforsamling.

