
 

 

 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne: 

1) mulighed for afholdelse af delvis eller fuldt elektronisk eller digitaliseret generalforsamling i Dansk 
Skovforening  
2) mulighed for brug af elektroniske eller digitale afstemningsredskaber fremfor fysiske stemmesedler  
3) præcisering af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.  
 
 
Ad 1) 
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne for Dansk Skovforening korrigeres, sådan at det bliver muligt 
fremadrettet at afholde generalforsamlinger delvist eller fuldt elektronisk eller ved hjælp af digitale 
redskaber. En elektronisk generalforsamling kan komme på tale, f.eks. hvis der påny opstår en 
sundhedskrise, der forhindrer større forsamlinger.  
 
Ifølge forslaget vil generalforsamlingen som udgangspunkt afvikles fysisk, men vedtægtsændringen giver 
mulighed for, at bestyrelsen forud for generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvorvidt 
generalforsamlingen skal afvikles i en delvist eller fuldt elektronisk form, henholdsvis i digitaliseret form 
samt fastlægge de nærmere rammer herfor. En beskrivelse af rammerne for at digitalisere en 
generalforsamling er beskrevet nedenfor. 
 

A. En fuldt elektronisk generalforsamling 
En fuldt elektronisk generalforsamling er en generalforsamling, hvor mødet alene afvikles elektronisk og 
digitalt. Deltagelse i generalforsamlingen i form af afstemning, fremsættelse af forslag under mødet, 
muligheden for at tage ordet mv. foregår alene elektronisk. 
 

B. Fuldt kombineret elektronisk (digital) og fysisk generalforsamling 
Generalforsamlingen kan også afvikles som fuldt kombineret elektronisk og fysisk generalforsamling ved, at 
medlemmer deltager på lige fod både fysisk og elektronisk. Dvs. at alle kan fremsætte forslag, bede om 
ordet, stemme osv., uanset om de deltager i den fysiske generalforsamling eller er med elektronisk 
(digitalt). En generalforsamling, som giver lige muligheder for deltagelse fra mødesalen og elektronisk 
(digitalt), kræver et vist teknisk setup og er forbundet med visse omkostninger.  
 

C. Fuld fysisk og delvis elektronisk (digital) generalforsamling med begrænset elektronisk eller digital 
deltagelse 

En generalforsamling kan også foregå fuldt fysisk og delvist elektronisk (digitalt) ved, at medlemmer, som 
ikke deltager fysisk, har mulighed for at overvære generalforsamlingen og evt. mulighed for at stemme, 
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men uden mulighed for at kunne fremsætte forslag, bede om ordet og i øvrigt deltage i debatten. Dette 
kræver et mindre teknisk setup og er forbundet med færre omkostninger.  
 

D. Transmission eller streaming af generalforsamlingen 
Endeligt kan generalforsamlingen transmitteres live-eller streames men uden mulighed for at deltage i form 
af stemmeafgivelse mv.  
 
 
Ad 2) 
Derudover åbner ændringsforslaget mulighed for, at bestyrelsen kan beslutte, at der på fysiske 
generalforsamlinger kan anvendes digitale afstemningsredskaber fremfor fysiske stemmesedler, også på 
generalforsamlinger som alene afvikles som fysiske møder. Ved elektronisk deltagelse kræves digitale 
afstemningsredskaber for at vedkommende kan afgive sine stemmer. 
 
Ad 3) 
Endeligt foreslår bestyrelsen, at det i vedtægterne præciseres, at generalforsamlingen afholdes senest i 
november måned. Ændringen vil gøre det muligt at fremrykke tidspunktet, så generalforsamlingen 
eventuelt kan afholdes tidligere under forudsætning af de nødvendige regnskabsafslutninger. 
 
Forslaget til ændringer i vedtægterne fremgår af bilag 4.2. 
 
De nye vedtægter, såfremt bestyrelsens forslag vedtages, fremgår af bilag 4.3. 
 


