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De Selvstændige Brugsforeningers mulighed for at afholde
fuldstændig elektronisk generalforsamling
Af BAs nyhedsbrev 24. april 2020 fremgår det, at de Selvstændige Brugsforeninger kan
afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, selvom dette ikke fremgår af
Brugsforeningens vedtægter, med henvisning til en bekendtgørelse, som er udarbejdet i lyset
af coronavirus i Danmark.
Der er dog opstået uklarhed om, hvorvidt disse regler kan udstrækkes til også at omfatte
Brugsforeninger. Derfor skrev BA til Erhvervsstyrelsen, for at få bekræftet, hvordan
bekendtgørelsens regler skal fortolkes.
Erhvervsstyrelsen har nu svaret på BAs henvendelse og afviser, at bekendtgørelsens regler
om afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling gælder for de selvstændige
brugsforeninger. Med andre ord fastslår Erhvervsstyrelsen, at bekendtgørelsens regler kun
finder anvendelse i aktie- og anpartsselskaber. De Selvstændige Brugsforeninger kan
derfor ikke fravige sine vedtægter om afholdelse af generalforsamling med henvisning
til bekendtgørelsen.
BA ændrer derfor sin hidtidige rådgivning på dette punkt.
Hvis en Brugsforening vil have mulighed for at holde en fuldstændig elektronisk
generalforsamling, kræver det, at generalforsamlingen vedtager en ændring af vedtægterne,
som åbner mulighed for fremadrettet at holde generalforsamlinger elektronisk.

Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer forlænges frem til
8. juni 2020

Forsamlingsforbuddet er officielt forlænget til 8. juni 2020. Det fremgår af en bekendtgørelse
fra Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjort søndag aften.
Dermed gælder forsamlingsforbuddet fortsat på flere end 10 personer frem til 8. juni for at
mindske spredningen af coronavirus.
Det betyder, at allerede indkaldte og planlagte generalforsamlinger skal aflyses, hvis der er
mere end 10 tilmeldte.
Regeringen og Folketingets partier indgik torsdag en aftale om genåbningens fase 3. I aftalen
står, at forsamlingsforbuddet kan blive hævet til mellem 30 og 50 personer. Dette er dog ikke
endelig vedtaget endnu.
Det er BAs anbefaling, at der først indkaldes til generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er
hævet eller udvidet til et antal personer, som gør det muligt for Brugsforeningen
at gennemføre generalforsamlingen.
Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end
500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august 2020.
Myndighedernes løbende opdateringer om genåbningen af Danmark kan findes her.

Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer om gravide
medarbejderes mulighed for at arbejde
Sundhedsstyrelsen har nu udsendt opdaterede retningslinjer, som forholder sig til, hvilke
muligheder gravide har for at genoptage arbejdet. BAs tidligere nyhedsbrev om emnet er
derfor nu forældet!
Med Sundhedsstyrelsens nye anvisning kan gravide medarbejdere nu genoptage arbejdet
under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsens råd bliver overholdt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vask hænder tit eller brug håndsprit
Host eller nys i ærme
Undgå at røre næse, mund og øjne
Begræns fysisk kontakt
Sikre rengøring ekstra hyppigt og grundigt
Hold afstand og bed andre om at tage hensyn
Undgå særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt
Undgå samvær med personer, som har symptomer på corona

Der kan dog være særlige hensyn i forhold til den enkelte medarbejder, som indebærer, at den
gravide medarbejder fortsat rådes til at blive hjemme fra arbejde. Dette skal i så fald ske efter
lægens råd. Hvis medarbejderen kan fremvise en lægeerklæring, så er der mulighed for
lønrefusion.
Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer kan findes her.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
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