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Den 13.3.2020 

 
 

News nr. 6-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
1. Coronavirus: Skal vi aflyse møder og generalforsamling? 
Flere medlemsforeninger har bedt om vejledning i denne sag. Den kommer her. 

Almindelige møder, f.eks. møder med leverandører og medlemmer: Sagen er enkel. Følg myndighedernes 
anbefalinger: Færrest mulige fysiske møder, der skal have så få deltagere som muligt. Udsæt møder, der ikke 
er meget nødvendige, eller brug virtuelle møder pr. video eller telefon.  

Generalforsamlinger er mere specielle. Der er oftest i vedtægter fastsat tidsfrister, f.eks. varsel ved indkal-
delse og afholdelse af ordinær generalforsamling inden en bestemt dato.  

Er corona-situationen force majeure? Næppe. Begrebet betyder en ”større kraft”, der hindrer, at man gør, 
hvad man skulle gøre eller har aftalt, fordi noget helt uforudset er kommet på tværs. Men begrebet relaterer 
sig til ”aftaleretten”, altså jura om forholdet mellem to parter, hvor den ene part pga. indtrufne, uforudsete, 
særlige omstændigheder ønsker at opnå ansvarsfrihed, fordi den ene part er blevet forhindret i at opfylde 
en aftale. Men begrebet er ikke omtalt i ”foreningsretten”, som jo ikke omhandler et aftaleforhold mellem 
to parter, men hvordan mange organiserer sig i et frivilligt fællesskab. I øvrigt omtales pandemier eller 
verdensomspændende epidemier ikke i litteraturen om force majeure.  

Kan der foreligge nødret? Ja, måske. Men nødret baserer sig på en konkret vurdering af konkrete forhold. 

Eksempel 1: En forenings vedtægt siger, at ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april 
eller maj. Skal indkaldes med 3 ugers varsel. Bestyrelsen bør fortsætte sin planlægning med henblik på primo 
april at udsende indkaldelse. Og så vurdere situationen på ny på dette tidspunkt. 

Eksempel 2: En forening har allerede indkaldt til generalforsamling, der skal afholdes inden for de kommende 
14 dage eller inden udgangen af marts. Kan generalforsamlingen aflyses eller skal den gennemføres uanset 
hvad?  

Foreningsretslitteraturen giver ikke svar på spørgsmålet. Professor, jur.dr. Ole Hasselbalchs ”Foreningsret”, 
4 udgave, siger på side 326: ”Når først mødet er indkaldt, kan det normalt ikke aflyses igen, men må afholdes 
som varslet.”  

Landsretssagfører Kristian Mogensen siger i ”Håndbog for dirigenter” 1992, side 51: ”… når formel indkaldelse 
af … en generalforsamling er udsendt, kan indkaldelse normalt ikke trækkes tilbage…”. 

Men ingen af de to estimerede jurister forklarer, hvornår ”normalt” ikke mere gælder. Ingen af forfatterne 
forholder sig til en pandemi eller en situation, som vi er i nu, hvor regeringen og et enigt Folketing har indført 
en slags nødsretstilstand i op til et år. Fordi en epidemi risikerer at medføre mange dødsfald blandt ældre og 
særligt svage grupper, og fordi Danmarks hospitalskapacitet forudses ikke at kunne sikre behandling af syge. 
Derfor påbyder eller anbefaler myndighederne aktuelt, at alle ikke nødvendige møder aflyses i de kommende 
14 dage, lige som man næsten lukker den offentlige sektor ned og sender medarbejderne hjem i en slags 
frivillig isolation.  
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I denne situation anbefaler A2012, at bestyrelsen efter nøje overvejelse beslutter, hvorvidt det er forsvarligt 
at gennemføre en indkaldt generalforsamling eller om den skal aflyses.  

For gennemførelse taler tidsfrister i vedtægterne, som dog mere er formelle ordensforskrifter. For gen-
nemførelse taler endvidere, hvis generalforsamlingen skal træffe beslutninger, der ikke eller kun med store 
omkostninger kan udskydes.  

Imod gennemførelse taler især de helbredsmæssige risici en generalforsamling udsætter medlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer for. Imod taler også, hvis det mødelokale, man har reserveret, er lukket ned i 
perioden. Imod taler også stærkt, at vi aktuelt står i en sundhedskrise, hvis lige samfundet ikke har oplevet i 
100 år, hvorfor ingen har kunnet forudse denne situation, da man skrev vedtægterne. Imod gennemførelse 
af generalforsamling nu taler også, hvis det generalforsamlingen skal besluttes uden væsentlige skade kan 
udsættes i en eller flere måneder. F.eks. endelig godkendelse af regnskab og budget og valg af bestyrelses-
medlemmer. 

Bestyrelsen må foretage en samlet overvejelse for og imod, og herefter træffe en beslutning, som skriftligt 
meddeles medlemmerne sammen med de grunde, man har lagt vægt på.  

Hvis man beslutter at udsætte en indkaldt generalforsamling bør man samtidig meddele, at en ny indkaldelse 
vil ske, når sundhedssituationen er normaliseret og med de varsler og frister, vedtægten har fastsat.  

Selv om bestyrelsesmedlemmer er på valg, bør de fortsætte deres funktion til den således udsatte generalfor-
samling er gennemført, og bestyrelsen bør udvise forsigtighed i sin ledelse af foreningen i henhold til det 
fremsatte forslag til budget . 

A2012 mener, at hensynet til egen, medlemmernes og hele befolkningens helbredstilstand må gå forud for 
overholdelse af vedtægtsregler, som da de blev fastsat, slet ikke havde forudset den situation, vi er i nu. Vi 
tror også, at en senere generalforsamling vil anerkende bestyrelsens ansvarlige overvejelser i en vanskelig 
situation. 

Når vi kigger i indbakker og på nettet i disse dage, ses at en lang række andre foreninger – på trods af ved-
tægtsbestemmelser – allerede har besluttet af udskyde gennemførelse af generalforsamlinger og repræsen-
tantskabsmøder. Vi tror derfor, at vi står over for en hel ny retstilstand, hvor ny nødvendighed kommer til at 
gå forud for fortidens erfaringer.   

Når de 14 dage, myndighederne har besluttet at lukke ned, er gået, må situationen vurderes på ny.  

 

2.  Coax contra fiber? 
Der har vist sig en kedelig fejl i det dokument, vi udsendte med News 5-2020 den 28.2.2020. Vi skrev, at 
gammeldags kobberkabler kunne transmittere 20-50 GBit/s. Det er naturligvis ikke rigtigt. De kan kun 
transmittere 20-50 Mbit/s. Fejlen ændrer intet på konklusion eller anbefalinger i dokumentet. I må fortsat 
gerne redigere i dokumentet til eget brug til medlemsinformation og egne pressemeddelelser. 

En rettet udgave af dokumentet i både Word og pdf vedhæftes. 
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Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforeninger i A2012 at citere artikler og bilag i 
nyhedsbreve til medlemmerne og på  foreningens hjemmesider mod angivelse af kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
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