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Den 29.10.2020 

 
 

News nr. 16-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

  

Generalforsamling under corona: 10 eller 500 deltagere? 
Mange antenneforeninger overvejer aktuelt, hvornår og hvordan man kan gennemføre generalforsamlinger, 
der skal afholdes nu eller som i foråret 2020 blev udsat pga. corona.  

Regeringer udmeldte den 22.10.2020 et generelt forsamlingsforbud på 
maks. 10 fra mandag den 26.10 og 4 uger frem. Og påbud om mundbind 
eller visir mange steder fra i dag den 29.10.2020 og frem til 2.1.2021.  

Samtidig eksisterer der et forsamlingsforbud på 500, som gælder for biografer, teatre og sport. Nogle 
statslige vejledninger angiver, at det også gælder for generalforsamlinger. 

Men det kan ikke passe, at det beror på en spidsfindig fortolkning, om man må være 10 eller 500 til et møde. 
Derfor har A2012 i går skriftligt spurgt Kulturministeriet (KUM), som er rette myndighed, om det er 10 per-
soner eller 500 personer, der er topgrænsen, hvis en antenneforening vil gennemføre en generalforsamling. 
Selv om KUM er blevet ”lagt ned” af mange spørgsmål, er vi stillet i udsigt, at vi får svar i denne uge.  

Vi er bekendt med, at mange antenneforeninger aktuelt har stillet afholdelse af generalforsamling i bero. 

 

Juridisk limbo 

Vi står i en uafklaret situation. Vedtægterne giver ikke mulighed for at aflyse eller fortsat udsætte en 
generalforsamling, der er jo er kernen i foreningsdemokratiet.  

Nogle har overvejet virtuel afvikling af generalforsamling, men det er ikke lovligt, hvis det ikke er angivet i 
vedtægterne som en mulighed. Og det er det næppe.  

Nogle har foreslået total aflysning indtil ordinær generalforsamling i 2021. Men det har næppe heller 
hjemmel i vedtægterne.  

A2012 har anbefalet udsættelse, men hvor længe holder det? Det er nødret, hvor landets myndigheder 
fastsætter regler, som vedtægterne ikke kunnet forudse. Se i øvrigt News 6-2020.  

Foreløbig anbefaler vi at udsætte og afvente mere afklaring af juraen. Vi melder ud, så snart vi ved mere. 
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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 artiklerne i 
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