
Udsættelse af Generalforsamling 

Som oplyst i DASK april under indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Stabyhoun Klub den 16. 

maj 2020 kunne det være muligt GF blev udsat. 

Af skrivelse sendt fra Dansk Kennel Klub den 03.04.20 hvor de opfordrer alle klubber til at aflyse 

alle arrangementer planlagt indtil den 31. maj har vi i bestyrelsen valgt at følge DKK´s 

anbefalinger. 

Vi ser os derfor nødsaget til foreløbig at udsætte vores generalforsamling til den 04.07.2020. 

Samme tid, samme sted. Med mulighed for yderligere udsættelse. I så fald vil alle medlemmer igen 

få tilsendt besked via mail/brev. 

Udsættelsen sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om force majeure, fordi 

ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende. 

Vi har i vores vedtægter tidsfrister at henholde os til.  

Med henvisning til force majeure og for ikke at skabe forvirring så vil disse tidsfrister blive betragtet 

ud fra den ordinære fastsatte dato. 16. maj 2020.  

Tidsfrister: Stemmeberettiget skal have været medlem i 3 måneder, indkomne forslag, skriftlig 

opstilling til bestyrelsen. Information om GF på hjemmesiden. 

 

Pas på jer selv derude. 

 

Bestyrelsen. 

Dansk Stabyhoun Klub 

 

 

 

 

 

Medlemskab, Indmeldelse 

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. 

Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er 

kontingentfrie. 

 

Stk. 2. 

DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan 

på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder 

fra DKKs bestyrelse. 

 

Stk. 3. 



Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder 

har været medlem af klubben. 

 

Stk. 4. 

Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med i måneds varsel. Allerede indbetalt 

kontingent tilbagebetales ikke. 

 

Stk. 5. 

Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. marts skal vedkommende uden varsel slettes som 

medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til 

stemmeret og valgbarhed. 

 

 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling 

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. juni og helst i forbindelse med et 

arrangement. 

 

Stk. 2. 

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til 

denne med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, 

dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige 

til at modtage genvalg. 

 

Stk. 3. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær 

i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens 

webside mindst 10 dage før generalforsamlingen. 

 

 

Stk. 4 . 

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres på klubbens webside følgende 

materiale: 
1. Det reviderede regnskab 
2. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 
3. Formandens beretning. 



 
 
 
 
Stk. 5. 

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde 

senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 8 stk. 6. 
 

 

 

Uddrag af brev sendt fra DKK 19.03.20 

HVAD BETYDER FORCE MAJEURE: 

Force majeure er i dansk ret et samlebegreb for ”ekstraordinære begivenheder, der umuliggør opfyldelsen af 

en kontraktparts forpligtelser”, og som den berørte part hverken kunne forudse, forhindre eller overkomme. 

Som typiske eksempler på force majeure-tilfælde kan blandt andet nævnes krigsudbrud, oprør, 

indførselsforbud, blokade, offentlig beslaglæggelse, ildebrand og naturkatastrofer. 

I dansk ret er virkningen af en force majeure-begivenhed som udgangspunkt midlertidig ansvarsfrihed for 

den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser – også selv om der ikke er nævnt noget herom i 

parternes aftale. 

 

GENERALFORSAMLINGER I CORONA-TID: 

Disse måneder er tid for mange specialklubbers generalforsamlinger, og DKK er af den opfattelse, at 

bestyrelserne i den foreliggende situation er berettiget til at aflyse og dermed udsætte generalforsamlinger - 

selv om det fremgår af vedtægterne eller andre regler, at arrangementet skal afholdes inden en bestemt 

frist.  

 

Aflysninger/udsættelse kan ske under henvisning til Force Majeure, hvor situationen mht. smittespredning af 

Corona-virus af sundhedsmæssige årsager gør afholdelse betænkelig/uforsvarlig, hvorfor der bør 

gennemføres så få fysiske møde som muligt.  

 

Skulle en specialklub aflyse/udsætte deres generalforsamling, skal indkaldelse til en ny generalforsamling ske 

med et rimeligt varsel. Varslets længde må fastsættes under hensyntagen til, at medlemmerne skal have 

mulighed for at forberede sig til generalforsamlingen, samt mulighed for at møde frem.  

I almindelighed vil et varsel på 14 dage være passende, men et kortere varsel på ned til 8 dage kan efter 

omstændighederne være tilstrækkeligt.  

Om et kortere varsel kan retfærdiggøres, må bero på en afvejning af det presserende forholds karakter. 

 

I forlængelse heraf har vi forsøgt at imødekomme evt. spørgsmål i nedenstående  

Q & A: 



 

Kan foreningen udsætte en allerede indkaldt generalforsamling? 

- Ja, bestyrelsen er i den foreliggende situation berettiget til at udsætte generalforsamlingen med 
henvisning til force majeure. 
 

Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden en 

bestemt dag, for eksempel i marts, ikke kan overholdes? 

- Det har ingen betydning. Der er ganske vist tale om en formel mangel, men dirigenten må på den 
udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes 
grundet force majeure. Fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er således 
lovlig og beslutningsdygtig. 
 

Hvornår skal den udsatte generalforsamling afholdes? 

- Den skal afholdes hurtigst muligt efter at situationen igen er stabiliseret og større forsamlinger igen 
er tilladt. 

 

Skal vi indkalde på ny selvom vi allerede har indkaldt en gang til den ordinære generalforsamling? 

- Selv om den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat (udskudt), er der tale om en ”ny” 
ordinær generalforsamling, der skal derfor ske indkaldelse på ny. Medlemmer kan fremsætte forslag 
efter vedtægternes regel for, hvor lang tid før generalforsamlingen sådanne forslag skal være 
modtaget. Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, skal behandles. 

 

Skal vi indkalde nu til generalforsamling, som vi efter vedtægterne skal holde i april, selvom vi ikke ved, om vi 

kan afholde den? 

- Der er i øjeblikket ikke grundlag for at lade være med at indkalde. Men kan I vente til 30. marts, hvor 
der gøres status på Coronasituationen, og stadig overholde varslingsfristen, bør I vente med at 
indkalde. Det kan i indkaldelsen anføres, at der må tages forbehold for aflysning afhængig af 
Coronasituationen. 

 

Kan vi indkalde til generalforsamling uden at sætte dato på, men anføre at det tidligst bliver en bestemt 

dato, og at der kommer nærmere information om den endelige dato. 

- Vedtægternes krav til varslingsperiode skal opfyldes, så generalforsamlingsdatoen skal fastlægges 
med en frist, der opfylder varslingsreglen, for eksempel 4 uger før generalforsamlingen. 

 

Kan bestyrelsen bare fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne skulle være besat ved nye valg på den 

nu aflyste generalforsamling? 

- Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. 
Bestyrelsen bør dog i denne periode agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger 
end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger. 

 

Kan bestyrelsen agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte 

generalforsamling? 

- Har bestyrelsen for eksempel foreslået, at kontingentet skal sættes op, kan der ikke opkræves efter 
dette forslag før den udsatte generalforsamling har været holdt og har godkendt forslaget. 

 



Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling? 

- Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver skal behandles på en ordinær 
generalforsamling, og andre emner, som ønskes behandlet. Der skal således ske godkendelse af 
årsregnskab, og der aflægges beretning. Den sædvanlige årsberetning kan suppleres med 
bemærkninger om perioden op til den udsatte generalforsamling. 

 

Hvad skal vi svare, hvis der bliver spurgt til, om medlemmerne får noget af kontingentet refunderet, fordi der 

har været en periode, hvor der ikke var aktivitet som følge af Coronasituationen? 

- I kan svare, at der ikke betales noget tilbage. Et kontingent er udtryk for en betaling for 
medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, aktivitet mv. 

 

MERE INFO OM CORONA OG YDERLIGERE SPØRGSMÅL: 

Vi har i DKK´s information og på vores facebookside haft travlt med at besvare spørgsmål fra medlemmer, og 

vi har derfor samlet – og indsamler løbende – alle de informationer om Coronavirus, vi mener er relevante 

for vores medlemmer.  

 

 

 

Uddrag af brev sendt fra DKK den 03.04.20 

 

Kære kredse, lokalafdelinger, specialklubber og tilknyttede aktører 

 

På grund af den globale pandemi har Dansk Kennel Klub valgt at aflyse alle arrangementer, såvel 

indendørs som udendørs, frem til og med den 31. maj 2020.   

DKK opfordrer ligeledes alle kredse, lokalforeninger, specialklubber og tilknyttede aktører til at 

aflyse al træning, foredrag, kurser, skuer og udstillinger samt evt. andre typer arrangementer til 

og med 31. maj 2020. 

 

Som resten af verden står vi i Dansk Kennel Klub overfor en ekstraordinær og meget alvorlig 

situation forårsaget af COVID-19-udbruddet, og vi deler et stort ansvar for at tage alle nødvendige 

forholdsregler. 

 

Derfor har vi besluttet at aflyse og/eller udskyde alle arrangementer frem til og med den 31. maj 

2020. Det betyder desværre også en aflysning af vores store 3-dages udstilling i Roskilde. 

 

”Vi ved, at denne beslutning vil skuffe de mange udstillere fra Danmark, Norden og store dele af 

Europa, der havde glædet sig til at indtage Dyrskuepladsen den 8. til 10. maj, men intet er vigtigere 

for Dansk Kennel Klub end vores medlemmers, besøgendes og personales sikkerhed. Derfor – og 

set i lyset af udviklingen af COVID-19-udbruddet - betragter vi det ikke som forsvarligt at 

gennemføre dette års Roskilde-udstilling,” siger Wilfred Olsen, formand for DKK´s 

udstillingsudvalg. 

 



På trods af, at hensynet til folkesundheden klart overskygger alt andet, var det, at aflyse alle 

arrangementer frem til og med 31. maj, en vanskelig beslutning at træffe, understreger DKK´s 

bestyrelsesformand Jørgen Hindse: 

 

”Det påvirker ikke blot DKK´s økonomi, som heldigvis er stærk, men vores beslutning påvirker 

desuden leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst vore trofaste standlejere på vores store 

internationale udstillinger, der nu står overfor mistet indtægt. Men der er ingen tvivl om, at dette 

er den eneste ansvarlige afgørelse set i lyset af den ekstraordinære krisen, verden nu står overfor, 

og vi er taknemmelige for den tillid, støtte og forståelse, vi igennem hele dette ekstraordinære 

forløb har mødt fra alle sider. 

Efter mere end 40 år som formand for Dansk Kennel Klub har jeg aldrig oplevet en situation som 

denne, men belært af tidligere erfaringer fra vanskelige tider, kan jeg alligevel med tryghed i 

stemmen sige, at på trods af denne ekstraordinære situation, er denne afgørelse både ansvarlig og 

rigtig, og jeg har tillid til, at vi kommer igennem krisen, fordi hundeverdenen står sammen og er 

stærk,” siger Jørgen Hindse. 

 

Husk at benytte de nyudviklede funktioner i hundeweb 

 

DKK´s IT-afdeling har arbejdet hurtigt med en ny programmering, så også prøver, kurser og 

træningshold kan aflyses og tilbagebetales elektronisk. 

Det forgår på samme måde for disse som for udstillinger:  

Vi har opdateret udstillingsmanualen med de nye muligheder for tilbagebetaling både af hele 

udstillingen eller af enkelte tilmeldinger (en del af systemet, som vi har udviklet sideløbende med 

det andet tilbagebetalings-modul). 

 

Har I spørgsmål til ovenstående, så send dem til mig, så skal jeg forsøge at besvare dem og/eller 

finde svar hos mine kolleger eller DKK´s politikere og vende tilbage til jer hurtigst muligt trods 

påskedagene, der venter lige om hjørnet ;-) 

 

Pas på hinanden derude, så ses vi forhåbentlig snart alle sammen igen. 

 

Mvh. Anne Orholt på vegne af: 

 

Jørgen Hindse, bestyrelsesformand i DKK 

Wilfred Olsen, formand for DKK´s udstillingsudvalg 

Jens Glavind, direktør for DKK 

Med venlig hilsen/Kind regards, 

DANSK KENNEL KLUB 
 

Anne Orholt 
Kommunikationsmedarbejder 
Direkte telefon:+ 45 56 18 81 33 

 

Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand 
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155 
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk  
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