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Det er IKKE muligt at udskyde aflevering af
årsregnskab til efter den 31. maj 2021

Årsrapporter for 2020 skal, i modsætning til årsrapporter for 2019, indleveres efter de
almindelige frister (dvs. senest 31. maj 2021).
Det bliver altså ikke muligt at vente med at aflevere årsregnskab, som der ellers var åbnet op
for sidste år.

Hvad er konsekvensen, hvis Brugsforeningen overskrider fristen for
indsendelse af årsrapport?
Hvis Brugsforeningen overskrider fristen for indsendelse af årsrapport, sker der følgende:
1. Erhvervsstyrelsen sender et brev med påkrav om indsendelse til Brugsforeningens
digitale postkasse.
2. Brugsforeningen får i påkravsbrevet en frist på 8 dage. Hvis årsrapporten ikke indsendes
inden udløbet af påkravsbrevets frist, pålægges hvert medlem af Brugsforeningens
øverste ledelse en afgift.
3. Desuden får Brugsforeningen i påkravsbrevet en frist på 4 uger. Hvis den overskrides,
kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse
Brugsforeningen.
Afgiften udgør pr. bestyrelsesmedlem 500 kr. for 1. påbegyndte måned, 2.000 kr. i alt for 2.
påbegyndte måned, 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned. Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr.

pr. ledelsesmedlem.

Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk,
selvom vedtægterne ikke tillader det

Erhvervsministeren har gjort det muligt for Brugsforeningen at afholde generalforsamlingen
fuldstændig eller delvist elektronisk, selvom Brugsforeningens vedtægtsbestemmelser ikke
tillader det.
Ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling forstås en generalforsamling, der
gennemføres digitalt uden fysisk fremmøde. Ved delvis elektronisk generalforsamling forstås,
at deltagerne kan vælge at deltage enten elektronisk eller fysisk. Dette kan besluttes af
bestyrelsen, og kræver ikke særskilt hjemmel i vedtægterne.

Gældende krav til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger i henhold til
bekendtgørelsen
Hvis den elektroniske generalforsamling afvikles med henvisning til bekendtgørelsen, gælder
følgende betingelser:
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 generalforsamlingen 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.

Opmærksomhedspunkt ved delvis elektronisk generalforsamling
Hvis Brugsforeningen indkalder til delvis elektronisk generalforsamling, skal det fremgå af
indkaldelsen, hvordan medlemmerne skal tilmelde sig og fremgangsmåden for den
elektroniske deltagelse.
Herudover er det vigtigt, at det til enhver tid gældende forsamlingsloft overholdes, hvorfor
Brugsforeningen med fordel kan angive det antal, som har mulighed for at deltage fysisk til
generalforsamlingen efter først-til-mølle-princippet. Øvrige medlemmer af Brugsforeningen må
deltage elektronisk til generalforsamlingen. BA anbefaler, at Brugsforeningen opfordrer til, at
medlemmer kun bør deltage til generalforsamlingen fysisk, hvis det er tvingende nødvendigt.

Nyt forsamlingsloft pr. 22. marts 2021
Fra mandag den 22. marts 2021, hæves forsamlingsloftet fra
25 til 50 personer, så det nu er muligt at forsamles udendørs
i forbindelse med idræts- fritids- og foreningsaktiviteter.
BA har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som bekræfter,
at udendørs generalforsamlinger omfattes af begrebet
”foreningsaktiviteter”, hvorfor udendørs
generalforsamlinger nu er lovlige, når følgende betingelser
opfyldes:
1. at forsamlingsloftet på maksimalt 50 personer
overholdes.
2. at generalforsamlingen afholdes under åben himmel,
det vil sige, at en hver form for udendørs overdækning
er ulovlig.

Må Brugsforeningen udelukke medlemmer fra at
deltage i generalforsamlingen?
Det korte svar er nej! Brugsforeningen må ikke afskære medlemmer af Brugsforeningen fra at
deltage i generalforsamlingen, medmindre det er åbenlyst, at et medlem udviser tegn på
smittefare. Brugsforeningen kan derimod opfordre til at deltage elektronisk.
Brugsforeningen kan derudover opfordre til, at medlemmerne følger Sundhedsstyrelsens
anbefalinger og undlader at deltage, hvis de
udviser tegn på smitte,
inden for de sidste 14 dage har været i områder med høj risiko for lokal smittespredning
af COVID-19, eller
inden for de sidste 14 dage har været i tæt kontakt med andre, der enten har besøgt
disse områder eller er under overvågning for infektion.
Ud over at udsende en meddelelse, jf. ovenfor, kan Brugsforeningen annoncere med særskilte
plakater ved indgangen til generalforsamlingen.

Alternative løsninger til afholdelse af online

generalforsamlinger

Afholdelse af generalforsamling ”fylder” rigtig meget i en tid, hvor Corona kræver, at vi tænker
anderledes og alternativt.
Ikke mindst har det skabt udfordringer vedrørende måden vi skal løse opgaven omkring
afholdelse af ordinær generalforsamling.
Coop har arbejdet hårdt for at komme i mål med en brugbar løsning omkring dette, og denne
løsning gik i luften den 3. marts 2021. En løsning som alle Brugsforeninger kan tilgå, og som
dækker de fleste Brugsforeningers behov.
Hør mere om denne løsning ved at tilmelde dig et af Coop Abma's kurser.

ZOOM
Enkelte Brugsforeninger ser dog et andet behov, og derfor har vi i BA fundet en alternativ
løsning, som kan hjælpe jer med at løse opgaven.
BA har afholdt 2 elektroniske kurser - ZOOM som arbejdsredskab. Såfremt du ikke nåede at
deltage på et af disse kurser, kan du finde præsentationen samt liveoptagelsen fra kurset på
BAs hjemmeside under KURSER/Kursusmateriale.
BA har endvidere udarbejdet 3 små film om ZOOM, som kan hjælpe bestyrelsen i gang med at
benytte ZOOM til elektroniske bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Du kan se de tre film her:
Film 1 Zoom som værktøj:
https://youtu.be/zl7_e7NkiPE
Film 2 Afholdelse af zoom møde:
https://youtu.be/sfe9w5tsOtQ
Film 3 det gode zoom møde:
https://youtu.be/uvh6cfDjcUg

Overvågningskameraer skal nu registreres
Politiet har nu på centralt hold besluttet, at Politiets
Kameraregister skal styrkes, fordi det er et effektivt redskab i
politiets efterforskningsarbejde. Det betyder, at det fra den
15. marts 2021 bliver obligatorisk for alle Brugsforeningerne
at registrere de kameraer, som overvåger gade, vej, plads
eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel.

Tidspunkt for krav om registrering af overvågningskameraer
En ændring af TV-overvågningsloven i juni 2020 forpligtede virksomheder, herunder
Brugsforeninger til at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, hvis
kameraerne overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig
færdsel.
Den obligatoriske registreringspligt træder i kraft den 15. marts 2021 i medfør af en
bekendtgørelse.
Registreringen af kameraer foregår på www.politi.dk, hvor man ved brug af NemID registrerer,
hvor der er opsat kameraer.
Bødestraffen for at overtræde den obligatoriske registreringspligt er 2.000 kroner i
førstegangstilfælde.

Frister for registrering af overvågningskameraer
TV-overvågningskameraer, som er opsat inden den 15. marts 2021, skal være registreret
senest den 29. marts 2021, mens TV-overvågningskameraer opsat efter den 15. marts 2021
skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Hvem og hvilke kameraer er omfattet?
Registreringskravet gælder for virksomheder, herunder Brugsforeninger, som i henhold til TVovervågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager TV-overvågning af en gade,
vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel af hensyn til
kriminalitetsbekæmpelse eller af sikkerhedsmæssige årsager.
Brugsforeninger skal kun registrere kameraer, som de selv har etableret og/eller kameraer,
som de har brugsret til eller administrerer.

Udlevering af optagelser til politiet
Politiet får ikke direkte adgang til TV-overvågningen, når
kameraet bliver registreret. Politiet får kun adgang til de
oplysninger om adresse, placering, kontaktpersoner m.v.,
som er opgivet i forbindelse med registreringen.
Politiet skal henvende sig til kontaktpersonerne for at få
udleveret overvågningsmaterialet, men i et sådant tilfælde
skal kameraejeren som udgangspunkt efterkomme
udleveringsanmodningen.
Det står i TV-overvågningsloven, at organisationer lovligt må
videregive videooptagelser til politiet i kriminalitetsopklarende
øjemed. Ifølge Datatilsynets vejledning om udveksling af
personoplysninger med politiet kan den dataansvarlige
(kameraejeren) også lovligt udlevere videooptagelser til
politiet, medmindre der er konkrete holderpunkter for at

antage, at politiet ikke skal anvende oplysningerne som led i
konkret efterforskning eller en anden politimæssig opgave.
Dataansvarlige behøver derfor ikke bede politiet om
supplerende oplysninger for deres henvendelse.

Ændringer på BAs hjemmeside
Kursusmateriale
Til orientering har der været lidt ændringer på BAs
hjemmeside, hvilket betyder, at alt kursusmateriale præsentationer og liveoptagelser - nu ligger inder under
kurser/kursusmateriale.

Suppleanter
Det har hidtil være sådan, at suppleanter ikke automatisk har været overført fra CoopForum til
BAs administrative system, og de har derfor ikke figureret i bestyrelsesintra, med mindre de er
blevet indsat i bestyrelsen manuelt af BA.
Fremover vil suppleanter automatisk blive overført fra CoopForum til BAs administrative
system, således at suppleanter nu vil være en del af bestyrelsen.

Følg BA på Facebook
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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