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FORSLAG OM UDVIDELSE AF GLENTENS VEDTÆGTER 
til behandling på Glentens generalforsamling den 30. september 2021. under 
dagsordens punkt 3b). 

 
Bestyrelsen foreslår udvidelse af de gældende vedtægter, så det bliver muligt at gennem-
føre en virtuel generalforsamling, når bestemte forudsætninger er til stede. 
 
Forslagets baggrund 
Glenten har 2 gange været nødt til at udsætte ellers planlagte generalforsamlinger. 
Dels den 25/2-2021 og dels den 25/3-2021, som følge af restriktioner for at hindre 
udbredelsen af coronasmitte. 
 
En virtuel generalforsamling kan kun afvikles lovligt, hvis vedtægterne åbner mulig-
hed for det. Det gør Glentens gældende vedtægter ikke. 
Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at Glentens vedtægter suppleres med en pa-
ragraf om virtuel generalforsamling, som kun kan bruges, hvis det ikke er muligt at 
holde en fysisk generalforsamling. 
 
Det konkrete forslag 
Forslag til ny §8a foreslås indsat umiddelbart efter hovedbestemmelsen om generalfor-
samlinger i §8.  
 
§ 8a Virtuel generalforsamling.  
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en virtuel ordinær generalforsam-
ling eller en virtuel ekstraordinær generalforsamling. 
 
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling 
ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de virtuelle systemer og medier, der 
skal anvendes i forbindelse med generalforsamlinger efter stk. 1. Bestyrelsen skal sikre at 
generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige 
bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal 
være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under 
hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse skal ske ved tilmelding senest otte dage inden 
afholdelsen af generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendt med, at der afholdes en virtuel 
generalforsamling i forbindelse med indkaldelsen. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan virtuelle systemer skal anven-
des i forbindelse med generalforsamlingen. Medlemmerne skal ligeledes oplyses om, 
hvordan de tilmelder sig den virtuelle generalforsamling, og hvordan de kan finde oplys-
ninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 
 
Stk. 6. Det virtuelle system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal 
ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 
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 Side 2 
 

 
 
En tilmelding til en digital generalforsamling i Glenten kan fx kommer til at se sådan ud: 

 
 
 

 
 
 

                                                                  

I henhold til § 8 a, stk. 1 og 2 i Glentens vedtægter gælder følgende: 
 
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en virtuel 
ordinær generalforsamling eller en virtuel ekstraordinær generalfor-
samling. 
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk 
generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, 
herunder ved myndighedspåbud. 
 
Tilmelding sker via NemTilmeld. 
Du vil blive bedt om at oplyse dit medlemsnummer. Det finder du 
via ”MIT GLENTEN” – profiloplysninger eller på den seneste faktura 
fra Glenten. Adgang via NemID eller personligt login. 
 
Afviklingen af generalforsamlingen sker via Microsoft Teams og 
eventuel afstemning via afstemningssystemet Assembly Voting. 
 

Praktiske oplysninger og tilmelding > 
 
Dato: 30. september 2021 
 
Kl.: 19.00 
 
Sted: Generalforsamlingen afvikles virtuelt 
 
Deltagere: Medlemmer af Glentevejs Antennelaug 
 
Tilmeldingsfrist: 23. september 2021 
 
Link til den digitale generalforsamling fremsendes dagen før afholdelsen. 
 
 

                          

Her foreslås ny §8a sat ind i vedtægterne 


