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Digitalisering af generalforsamlingen 
Dato: 20-06-2020 

Af: Kristian E. Bergen 

 

1 Baggrund 
Med afsæt i Corona situationen, forsamlingsrestriktionerne indført af folketinget, og affødte problematik 

omkring ikke at kunne afholde generalforsamling for 2020, er der udarbejdet nærværende forslag med 

muligheden for digital afholdelse af generalforsamling i fremtiden.  

2 Løsning 
At skulle afholde generalforsamling som et online møde med helt eller delvis elektronisk deltagelse, kræver 

ændringer i klubbens vedtægter idet væsentlige faktorer, specielt omkring afstemning procedure, skal 

omskrives/ tilføjes.  

2.1 Krav 
Det er som udgangspunkt tænkt følgende modeller for generalforsamlingens afvikling: 

• Hybrid afholdelse med deltagelse både i klubhuset og online. 

• Hybrid afstemning med deltagelse både i klubhuset og online. 

• Afstemning og stemmeoptælling skal foregå under afviklingen af generalforsamling. 

3 Vedtægter 
De væsentligste ændringer/ tilføjelser til vedtægterne ligger i §10 og §12. Desuden er der lavet en enkelt 

tilføjelse i §16 hvad angår afdelingernes medlemsmøder.  

• Sort tekst er eksisterende indhold. 

• Rød tekst er ny tekst 

• Grå tekst er fjernet- eller flyttet tekst. 

Overskrifter på paragraffernes underafsnit er ikke noget vores vedtægter har og her bare tænkt som en 

hjælpe-tekst. 

3.1 §10, Generalforsamling 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Stk.2, Indkaldelse 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes, ved udsendelse af 

bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden, med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i 

klubhuset samt ved indlæg i klubbens nyhedsbrev og/eller opslag på klubbens hjemmeside. 
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Stk. 3, Forslag 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Den endelige dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden 

og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4, Stemmeret 

Stemmeret har alle medlemmer, som har været indmeldt i mindst 3 måneder og ikke er i restance med 

kontingent og/eller aktivitetsgebyrer m.v. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ifølge skriftlig 

fuldmagt til et medlem. Antal af fuldmagter til et medlem kan maksimalt være 3. 

Stk. 5, Fuldmagter 

Stemmeret kan udøves ved brug af skriftlig fuldmagt til medlem. Antal af fuldmagter til et medlem kan 

maksimalt være 3 og kræver fuldmagtshaverens personlige fremmøde på generalforsamlingen. 

Elektroniske stemmer kan ikke overdrages. 

Stk. 6, Force Majeure 

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen helt elektronisk, 

uden mulighed for fysisk fremmøde. 

3.2 §12, Generalforsamlingens ledelse 
Generalforsamlingen vælger en dirigent samt en referent. Dirigenten leder forhandlingerne og må ikke 

være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 2, Afgørelser 

Generalforsamlingens beslutninger træffes, med enkelte undtagelser jfr. §7 stk. 7, § 18 stk. 2 og § 19 stk. 2, 

ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår skriftligt, hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. 

Afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Blanke stemmer tæller som gyldigt afgivne stemmer. 

Stk. 3, Afstemning 

Afstemningen kan foregå skriftligt og/eller elektronisk. Elektronisk stemmeafgivelse sker gennem klubbens 

administrationssystem eller anden revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse. Hvor elektronisk 

stemmeafgivelse ikke anvendes, kan afstemning (eksklusionssager undtaget) foregå ved håndsoprækning, 

med mindre, mindst 5 medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Er der kun fremsat 1 kandidat til poster på 

valg under generalforsamlingen, kan afstemning udelades. Hvorvidt elektronisk stemmeafgivelse- eller 

deltagelse godkendes, skal tydeligt fremgå af indkaldelsen. 

Stk. 4, Dokumentation 

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvortil referenten i passende omfang knytter 

generalforsamlingens forhandlinger. Referatet underskrives af forsamlingens dirigent samt valgt bestyrelse. 

Det underskrevne referat offentliggøres på klubbens hjemmeside 

3.3 § 16 AFDELINGER 
Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse, som vælges af afdelingens medlemmer. Afdelingerne træffer 

selv beslutning om struktur og organisering af arbejdet. 



   
 
 

 

Side 3 af 3  Jyllinge Sejlklub 

  
  

Stk. 2, medlemsmøder 

Der afholdes medlemsmøde i de enkelte afdelinger, mindst 1 gang om året. Mødet skal finde sted inden 

den 1. november og her skal afdelingens budgetforslag for det kommende år forelægges. Medlemsmøde 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indlæg i afdelingens nyhedsbrev og/ eller opslag på klubbens 

hjemmeside. Mulighed for elektronisk deltagelse/ afstemning skal tydeligt fremgå af indkaldelsen. 

4 Åbne spørgsmål 
Herunder lige et par punkter hvor man kunne gøre undtagelse og kræve traditionelt fysisk møde.  

4.1 Ekstraordinære generalforsamlinger, §13 
Skal der gøres undtagelser for ekstraordinære generalforsamling, eller skal disse også kunne afholdes med 

elektronisk deltagelse/ afstemning? 

• Skulle en situation som denne, blive længerevarende, måske årevis, vil det nok ikke være 

hensigtsmæssigt at afskære medlemmerne muligheden for at kræve en Ekstraordinær 

generalforsamling. 

4.2 Spørgsmål om klubbens opløsning, §19 
Kan der tages stilling om klubben skal opløsning uden alle beslutningstagere er fysisk til stede ved et møde? 


