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Vejledning til distriktsforeninger om afholdelse af generalforsamling 2021 
 

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

Af hensyn til medlemsdemokratiet valgte Landsforeningens bestyrelse derfor allerede d. 15. januar 2021 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.  

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

Guide til ændring af tidspunkt for generalforsamling 

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger er bestemt i jeres vedtægter. Hvis I ønsker at afvige fra 

dette, da de kan være vanskelig overholde, har I mulighed for at rykke datoen for jeres generalforsamlinger 

ved at:  

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 

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. 

Vær opmærksom på Landsforeningens frister i forhold til årsmødet. Fristerne ser således ud:  

Aktivitet Hvad siger vedtægterne Sidste frist 

LM indkalder til delegeretmøde 3 måneder før LM delegeretmøde 6. maj 2021 

LM skal have årsmødeforslag indsendt 2 måneder før LM delegeretmøde 6. juni 2021 

LM skal have oplyst, hvem der er delegeret 6 uger før LM delegeretmøde 25. juni 2021 

LM sender mødemateriale til deltagerne 1 måned før LM delegeretmøde 6. juli 2021 

LM holder delegeretmøde  6.-8. august 2021 

 

Det er ikke et krav fra Landsforeningens side, at kandidater til Landsforeningens bestyrelse opstilles på 

generalforsamlingen. I skal derfor tjekke jeres vedtægter for, om dette er tilfældet hos jer lokalt.   

Den 28. maj er der frist for skriftlig indsendelse af kandidatforslag til bestyrelsesvalg i LM − frist for 

kandidatforslag, som sendes elektronisk, er den 28. maj kl. 23.59 pr. mail. − kandidatforslag, som sendes med 

posten, skal være sekretariatet i hænde den 28. Maj.   
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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 
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