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Vejledning til distriktsforeninger om afholdelse af generalforsamling 2021 
 

De nuværende restriktioner besværliggør, at I kan afholde generalforsamlinger i distriktsforeningerne. Af 

hensyn til medlemsdemokratiet har Landsforeningens bestyrelse d. 15. januar 2021 derfor valgt at udskyde 

årsmødet til den 6.-8. august 2021. Dette gør, at I kan fastsætte en senere dato for jeres 

generalforsamlinger, og dermed få bedre mulighed for at afholde generalforsamlingerne med fysisk 

deltagelse.  

Landsforeningens og distriktsforeningernes vedtægter er skræddersyet til, at generalforsamlinger med valg 

af delegerede og valg af bestyrelse passer sammen i en tidsplan, hvor årsmødet normalt afholdes i 

forsommeren. Når årsmødet udskydes, er det dermed muligt for jer i distriktsforeningernes bestyrelser at 

vælge en anden dato, end den, der står i vedtægterne. 

I kan flytte datoerne for generalforsamlingen ved at følge guiden her:  

Guide til ændring af tidspunkt for generalforsamling 

I har forskellige frister for afholdelse af de årlige generalforsamlinger. For de distriktsforeninger, der følger 

de vejledende vedtægter, skal generalforsamlingen være afholdt senest 12 uger før Landsforeningens 

delegeretmøde. Andre distriktsforeninger har en dato som frist i løbet af foråret fx 1. april. 

Start med at gennemgå jeres konkrete vedtægt for, om den indeholder en dato som frist for afholdelse af 

generalforsamling eller om der står 12 uger før.  

Hvis I følger de vejledende vedtægter, hvor generalforsamlingen skal være afholdt senest 12 uger før 

årsmødet, skal I:  

1. Sætte en ny dato for generalforsamlingen senest d. 14. Maj 2021 

2. Følge tidsplanen for indhentning af forslag og udsendelse af generalforsamlingsmateriale, som den 

fremgår af jeres vedtægter. 

3. Informere alle menighedsråd i distriktsforeningen om, at generalforsamlingen afholdes på et andet 

tidspunkt end normalt, og at baggrunden er, at årsmødet er flyttet og at en senere afholdelse øger 

muligheden for et fysisk møde. 

4. Gøre menighedsrådene opmærksomme på en ny (senere) frist for at stille forslag til 

generalforsamlingen og en ny dato for udsendelse af dagsorden, jf. tidsplanen i distriktsforeningens 

egen vedtægt. 

Hvis I har en vedtægt med en fastsat dato/datofrist for afholdelse af generalforsamlingen fx. 1. marts eller 

1. april, og I allerede nu ønsker at skyde generalforsamlingen til fx maj, skal I være åbne om, at I ikke 

overholder denne frist i jeres vedtægt i år. I skal:  

1. Fastsætte en ny dato for generalforsamlingen 

2. Følge tidsplanen for indhentning af forslag og udsendelse af generalforsamlingsmateriale, som de 

fremgår af jeres vedtægter. 

3. Melde den nye dato for generalforsamlingen ud til alle menighedsråd i distriktsforeningen og gøre 

opmærksom på at datoen ikke følger vedtægten. I udmeldingen beskrives begrundelsen for den 

nye dato, samt at det så vidt muligt prioriteres at generalforsamlingen afholdes fysisk. Dette sker af 
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hensyn til muligheden for lokal debat og dialog forud for valg af distriktsforeningens bestyrelse, 

delegerede og eventuelt kandidater til Landsforeningens bestyrelse. 

4. Gøre menighedsrådene opmærksomme på en ny (senere) frist for at stille forslag til 

generalforsamlingen og en ny dato for udsendelse af dagsorden, jf. tidsplanen i distriktsforeningens 

egen vedtægt. 

Tidsplan 

Hvis jeres distriktsforening følger de vejledende vedtægter, kan tidsplanen illustreres således: 

 

* Fristen er ifølge vedtægter den 6. juli, men bestyrelsen har besluttet at sende materialet ud den 14. juni.  

 

Hvis I ikke kan eller vil afholde mødet fysisk? 

Der er i dette forår usikkerhed om, hvordan reglerne for forsamlinger bliver. Det betyder, at vi ikke kan 

være fuldstændigt sikre på, hvordan retningslinjerne udvikler sig. Vi følger udviklingen, og der vil løbende 

ske opdateringer på Distriktsforeningernes hjemmeside.  

Med den nye årsmødedato har I mulighed for at afgøre om generalforsamlingerne eventuelt afholdes 

virtuelt så sent som muligt. Hvis det af lokale grunde haster med at få afholdt generalforsamlingen og 

ønsker at afholde generalforsamlingen som oprindeligt planlagt, kan Landsforeningens sekretariat være 

behjælpelige med at afholde generalforsamlingen i fx Zoom.  

https://www.menighedsraad.dk/distriktsforeninger/vaerktoejer-for-distriktsforeningerne/generalforsamlinger/
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I er velkomne til at kontakte os med spørgsmål 

Ring til Landsforeningen, Udvikling og Organisation, udviklingskonsulent Louise Theilgaard tlf. 87 32 21 42 

eller e-mail: lt@menighedsraad.dk 

mailto:lt@menighedsraad.dk

