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EMNE  

07.05 Mulighed for hybride generalforsamlinger 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

 

NY TEKST 

I DS’ love indsættes efter § 32 som en ny § 32a følgende:  

§ 32a: Regionsbestyrelserne gives mulighed for at beslutte, at regionale 

generalforsamlinger afholdes i hybrid form, hvor medlemmerne kan vælge at deltage 

enten fysisk eller virtuelt. Beslutningen skal træffes ud fra en samlet vurdering af 

effekten på medlemsdeltagelse og kvalitet i afviklingen af generalforsamlingen. 

Stk. 1. Regionsbestyrelsen kan bestemme, at såvel ordinær generalforsamling, jf. § 

28, som ekstraordinær generalforsamling, jf. § 31, kan gennemføres således, at 

medlemmerne valgfrit kan deltage i den pågældende generalforsamling personligt 

eller via en sikker digital løsning som anvises af regionsbestyrelsen. Etableringen af 

adgang til enten at deltage ved personligt fremmøde eller via digital forbindelse kaldes 

"hybrid generalforsamling". 

Stk. 2. Det er ved afholdelse af hybrid generalforsamling forudsat, at det skal bero på 

det enkelte medlems eget valg, hvorvidt pågældende ønsker at fremmøde fysisk eller 

digitalt. 

Stk. 3. Regionsbestyrelsen fastlægger de nærmere krav til de digitale systemer og 

medier, der skal anvendes i forbindelse med afholdelse af hybrid generalforsamling 

efter stk. 1. 

Stk. 4. Regionsbestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der 

afholdes en hybrid generalforsamling ved indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Stk. 5. Ved afholdelse af hybrid generalforsamling gælder i øvrigt i fuldt omfang de 

øvrige fastsatte bestemmelser i vedtægterne om henholdsvis ordinær og 
ekstraordinær generalforsamling, herunder frister for indkaldelse og offentliggørelse af 

materialer mv. 
 
 

 

BILAG NR.  07.05 

INDSTILLING SÆT X 
  

REGNSKAB  
  

BUDGET   
  

RESOLUTION   
  

LOVÆNDRING x 
  

ÆNDRINGSFORSLAG   
  

VEDTÆGTSÆNDRING   
  

UDTALELSE   
  

ØVRIGE FORSLAG   
  

ANDET   
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BAGGRUND 

DS’ love begrænser i dag regionernes generalforsamlinger til at blive afviklet med 

personligt fremmøde, medmindre sundhedspolitisk lovgivning eller en afvejning af 

sundhedsmæssige hensyn til medlemmernes fysiske tilstedeværelse klart fører til, at 

fysisk fremmøde bør undgås. 

På baggrund af oparbejdede erfaringer med virtuel og hybrid afvikling af såvel 

generalforsamlinger som medlemsarrangementer og mange andre typer møder, findes 

det naturligt, at give regionerne mulighed for at eksperimentere med formen på 

generalforsamlingerne ud fra en samlet vurdering af effekten på medlemsdeltagelse 

og kvalitet i afviklingen. 


