
Referat Hurtigmøde 7 marts 2021 kl 0900, (2,0) 
vedrørende Corona situationen og afholdelse af den årlige Generalforsamling. 
Deltagere: Steen Merrild (SM), Klaus Kielnhofer (KK), Jørgen Didriksen (JD), Britta Andersen (BA), Lars Falk (LF) og 
Tina Killerich (TK). 
 

Situation: 
 Medlemmernes medlemskab udløber 31/3 2021. 

 Generalforsamlingen er sat til 27/3 2021, 

 Der er forsamlingsforbud; men opdatering pr 15/3, med risiko for forlængelse eller yderligere restriktioner. 

 Vedtægternes § 4 stk 4 og § 6 fastlægger at medlemskab fornys årligt ved indbetaling af kontingent til forfald 
1’ste april. § 7 hvis kontingent ikke er betalt senest en måned inden generalforsamlingen, betragtes man 
som udmeldt. 
 
 

 Det er påpeget at man lovede medlemmerne ikke at skulle forny medlemskab FØR årlig generalforsamling, 
af hensyn til medlemmers mulighed for ikke at skulle forny medlemskab såfremt afgørelser på 
generalforsamlingen og foreningens generelle virke gik dem imod, i dette tilfælde konflikter dette med de 
vedtægter der blev vedtaget på samme generalforsamling. 
 
 

 Det blev vedtaget, ved afstemning med 4 for og 2 imod, at såfremt selve generalforsamlingen flyttes til efter 
1/4 2021. Skal deltagende medlemmer have betalt kontingent i overensstemmelse med § 7 for at deltage ( 
have stemmeret og taleret) i generalforsamlingen. Deadlines m.h.t. seneste frist for indsendelse af forslag til 
behandling på generalforsamlingen og fremsendelse af bilag af samme til medlemmerne er uændret i 
forhold til den udsendte indkaldelse. 
LF og KK har udtrykkeligt bedt om at blive ført til referat som stemmende imod og det er hermed gjort. 
 

 I f.m. evt. udsættelse af generalforsamlingsdatoen, lægger SM et opslag på FB og hjemmesiden, hvor der 
bliver gjort opmærksom på forholdene omkring kontingent. 

o I samme omgang vil medlemmerne også få fremsendt deres nye medlemskort, når de betaler 
kontingent for 2021, og ikke som tidligere annonceret efter generalforsamlingen. 
 
 

 Bestyrelsen træder sammen snarest efter regeringens udmelding d 15/3 om de fremtidige restriktioner, for 
at afstemme og iværksætte DKSHAs handling på dette.  
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