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Nu mulighed for at afholde elektroniske
generalforsamlinger, selvom vedtægterne ikke
giver adgang til det

Folketinget har netop vedtaget ny bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2021, som
muliggør afholdelse af elektroniske generalforsamlinger i selvstændige Brugsforeninger,
selvom den enkelte Brugsforening ikke har taget stilling til elektroniske generalforsamlinger i
vedtægterne.
Bekendtgørelsen er vedtaget i lyset af den alvorlige situation, som Danmark er i – ligesom
istore dele af verdenen – med covid-19-restriktioner, herunder et skærpet forsamlingsforbud
grundet høje smittetryk og mange indlagte, som besværliggør afholdelse af fysiske
generalforsamlinger.

Krav til afholdelse af elektroniske
generalforsamlinger i henhold til
bekendtgørelsen
Bekendtgørelsen opstiller følgende krav til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger, hvis
elektroniske generalforsamlinger afvikles med henvisning til bekendtgørelsen:

1. Brugsforeningens bestyrelse, kan beslutte, at Brugsforeningens generalforsamling skal
afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk, uanset at muligheden for afholdelse af
elektroniske generalforsamlinger ikke er vedtaget og optaget i Brugsforeningens
vedtægter.
2. Brugsforeningens bestyrelse fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer,
som anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
3. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning om de elektroniske systemer,
som benyttes ved afholdelse af generalforsamlingen.
4. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om, hvordan
medlemmerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse.
5. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om, hvor medlemmerne
kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i
generalforsamlingen.
6. Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk
generalforsamling, at Brugsforeningens ledelse, herunder bestyrelsen og uddeleren,
drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis.
7. Det anvendte elektroniske system skal være indrettet på en sådan måde, at lovens krav
til afholdelse af generalforsamling opfyldes, det vil sige, at medlemmerne har adgang til
at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
8. Det anvendte elektroniske system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke
medlemmer der deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de
repræsenterer samt resultatet af afstemningerne.
Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021.

Overvej ændring af Brugsforeningens vedtægter
Hvis en Brugsforening for fremtiden, efter ophævelsen af
ovennævnte bekendtgørelse, skal kunne gennemføre en
generalforsamling helt eller delvist elektronisk, kræver det en
vedtægtsændring, som gør dette muligt.
En ændring af Brugsforeningens vedtægter skal vedtages på
en generalforsamling. Det kræver 2/3 dels flertal blandt de
afgivne stemmer for at ændre vedtægterne.
BA har på baggrund af de mange henvendelser opdateret
sine Mønstervedtægter for Brugsforeninger. Under § 7, stk. 4
om generalforsamlingen er der tilføjet et nyt afsnit, som kan
imødekomme Brugsforeningernes eventuelle fremtidige
behov for at kunne afholde generalforsamlinger elektronisk:
”Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og
generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis,
bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå
elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling).
Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger
tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på
generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk
fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling).
Medlemmerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt
stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger
vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse skal
fremgå af indkaldelsen til den pågældende
generalforsamling”.

ONLINEKURSUS - Afholdelse af

generalforsamling
I forbindelse med afholdelse af forårets generalforsamling i din Brugsforening, afholdes der
onlinekurser i afholdelse af generalforsamling, herunder også om den nye bekendsgørelse om
mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling.
Hvordan afholdes en god og struktureret generalforsamling. Hvad kræver det, og hvilke
elementer skal du være særlig opmærksom på?
Bliv klogere på:
HVORDAN forberedes en generalforsamling?
HVORDAN skaber vi struktur i en generalforsamling?
HVAD bør en generalforsamling indeholde?
Kurset afholdes ONLINE på Zoom på følgende dage og tidspunkter:
Tirsdag den 19. januar 2021 - kl. 18.30 - 19.15 - Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke
på dette LINK
Torsdag den 25. februar 2021 - kl. 17.00 - 17. 45 - Du kan tilmelde dig direkte ved at
trykke på dette LINK

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte
BAs kontor på 33248135
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