Herbo-Administration A/S

Kære bestyrelse,

Frederiksberg 12. marts 2020

Hos Herbo-Administration følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og opfordrer alle til at gøre
det samme, således at virus ikke spreder sig.
I den udstrækning det er muligt arbejder vi derfor hjemme i den kommende periode. Du vil derfor,
ved besøg hos os, kunne opleve, at der ikke er ret mange til stede. Det vil lette presset på den
offentlige trafik og forhåbentlig skåne vores kolleger og kunder for smittefare.
Regeringen har på et pressemøde den 10. og igen den 11. marts 2020 opfordret til, at man så vidt
muligt skal nedbringe antallet af sociale kontakter for at inddæmme coronasmitte.
Da foråret er højsæson for generalforsamlinger, medfører denne udmelding en overvejelse i
forhold til om generalforsamlingerne bør udskydes eller gennemføres – evt. i et ændret digitalt
format.
I forhold til gennemførelse af generalforsamlinger bør det overvejes, om det er muligt at
gennemføre generalforsamlingen, uden at medlemmerne skal sidde tæt på hinanden. Hvis det
ikke er en mulighed, så er der en vis risiko for smitte. Dermed vil det være sagligt at udskyde
generalforsamlingen til et senere tidspunkt, for ikke at udsætte medlemmerne for unødig risiko
for smitte.
Derudover bør man overveje vigtigheden af at gennemføre generalforsamlingen på nuværende
tidspunkt. Er der fx tale om en forening, hvor der ikke er indkommet forslag til behandling således,
at dagsorden består af godkendelse af regnskab og budget samt valg af bestyrelse m.v., så vil det
tale for, at generalforsamlingen udsættes til et senere tidspunkt eller overvejes gennemført på en
alternativ måde.
En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil ikke bevirke ugyldighed, selv
om generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav,
hvor mange foreninger fx har krav om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af maj
måned.
Dette har Østre Landsret fx slået fast i TBB1999.222, hvor en gennemførelse af
generalforsamlingen i marts måned ikke medførte ugyldighed, selv om vedtægterne foreskrev, at
generalforsamlingen skulle afholdes i April måned.
Vi er opmærksomme på, at Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at det ikke er muligt at udskyde en
generalforsamling. Her skal man være opmærksom på, at denne udmelding er møntet på
erhvervsdrivende virksomheder. Udmeldingen er begrundet i selskabers pligt til at lade
årsrapporten offentliggøre i Erhvervsstyrelsen.
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Foreninger der ikke er omfattet af denne pligt til at lade årsrapporten offentliggøre i
Erhvervsstyrelsen, handler ikke i strid med ufravigelige lovregler ved at udskyde
generalforsamlingen.
Vi vil i den kommende tid drøfte nærmere med hver enkelt bestyrelse for detaljeret planlægning
af årets generalforsamling.
Og så glæder vi os til at vende tilbage til normale forhold i en forhåbentlig ikke så fjern fremtid.
Med venlig hilsen
Herbo-Administration A/S
Jan Herbo-Rasmussen
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