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Vedr.: Afholdelse af ordinær generalforsamling 2020 for efterskoler

Både Efterskoleforeningen og en række skoler har rejst relevante spørgsmål
vedrørende afholdelse af ordinær generalforsamling 2020.
Der er desuden skoler, der har søgt råd og vejledning i Undervisningsministeriet.
Nedenfor vil jeg forholde mig til det juridiske grundlag, ligesom diverse praktiske løsninger vil blive anvist.
Der er to vigtige pointer:
1.

De regler og påbud, der er kommet fra Staten, kan ikke omskrive skolernes vedtægter.
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Man må derfor altid tage udgangspunkt i den enkelte skoles vedtægt.
2.

En generalforsamling/en generalforsamlingsbeslutning er kun ugyldig i
det omfang den bliver prøvet.
Sagt med andre ord, hvis en skole gennemfører en generalforsamling på
anden vis end det, der er anført i vedtægterne, vil dette være praktisk
muligt og gyldigt, forudsat det ikke efterfølgende bliver afprøvet.

Foreningsjura, herunder vedtægterne for den enkelte efterskole, har ikke en
selvstændig lov, men må i høj grad forstås og fortolkes i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende selskabslov.
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Der er formodentlig ingen eller relativ få efterskoler, der har skrevet ind i vedtægterne, at det er
muligt at afholde generalforsamlingen som en ren digital generalforsamling.
Det er nok også ganske få efterskoler, der har skrevet ind i vedtægterne, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen kan gives adgang til at skolekredsmedlemmer
deltager elektronisk og afgiver stemme elektronisk uden at være fysisk tilstede på generalforsamlingen.
Dette betegnes som en delvis elektronisk generalforsamling.
Delvis elektronisk generalforsamling er beskrevet i selskabslovens § 77, der vedlægges i kopi.
Med inspiration fra § 77 vil den enkelte skoles vedtægter kunne fortolkes på den måde, at
medmindre skolens vedtægter bestemmer andet, kan bestyrelsen beslutte at der som supplement til fysisk fremmøde gives adgang til at skolekredsmedlemmer deltager elektronisk i generalforsamlingen og afgiver stemme elektronisk.
Dette skal blot ske på betryggende vis.
Der åbnes således op for, at skolens bestyrelse kan indkalde til ordinær generalforsamling og
forklare, at den afholdes fysisk såvel som elektronisk, og opfordre til at man ikke giver fremmøde fysisk.
Man kan også i indkaldelsen angive, at såfremt flere end det tilladte maksimum møder frem
fysisk, vil generalforsamlingen ikke kunne afholdes.
Alternativt kan man anføre, at såfremt flere end det tilladte maksimum møder frem fysisk, vil de
fremmødte blive fordelt på flere fysiske lokationer, hvor den enkelte lokation også er elektronisk
forbundet med generalforsamlingen.
Eksempel:

Man har fastsat et maksimum på 10 personer.
30 personer møder frem til generalforsamlingen.
Bestyrelsen, forstanderen og få andre sidder i et klasserum. De resterende 20 personer er fordelt på 2 andre klasserum.
Alle klasserum er forbundet elektronisk med den elektroniske generalforsamling,
der samtidig gennemføres via nettet.

Omvendt må det konstateres, at såfremt intet er anført i skolens vedtægter, vil bestyrelsen ikke
kunne beslutte, at generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 2.
På samme måde som i § 77, stk. 2 vil dette kræve en forudgående vedtægtsændring, eller at
samtlige skolekredsmedlemmer stemmer for.
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Andre mellemvarianter kolliderer med det forhold, at de fleste skoler har vedtægter, hvor det
ikke er muligt at stemme via fuldmagt.
Hvis det er muligt at stemme via fuldmagt, kan bestyrelsen blot indhente fuldmagt fra samtlige
skolekredsmedlemmer og så afholde en ordinær generalforsamling, hvor kun bestyrelsen er
tilstede.
Man kan også forestille sig den variant, at man indhenter så mange fuldmagter, at bestyrelsen
har fuldmagter fra de fleste, og så satser man på at antallet af fremmødte overholder maksimum
eller kan fordeles på 2 – 3 klasserum.
De 3 klasserum skal så være elektronisk forbundne.
Jeg er bekendt med, at Undervisningsministeriet har rådgivet en enkelt skole og foreslået, at
man indhenter fuldmagter, og at bestyrelsen herefter afholder generalforsamlingen alene.
Skolen spurgte herefter ministeriet, hvordan dette er muligt, når det af skolens vedtægter fremgår, at man ikke kan stemme ved fuldmagt.
I den situation er det min opfattelse, at man ikke på den måde kan bøje skolens vedtægter, blot
fordi der foreligger en ekstraordinær situation.
Med hensyn til hvornår skolen/bestyrelsen er forpligtet til at foranledige ordinær generalforsamling afholdt, er det min opfattelse, at bestyrelsen er forpligtet til at foranledige denne indkaldt og
afholdt så snart forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes på en sådan måde, at det er muligt
at afholde den fysiske generalforsamling.
Hvis grænsen hæves til 50 personer, og der normalt aldrig møder dette antal frem på ordinær
generalforsamling, vil det være tidspunktet hvor bestyrelsen bør indkalde til ordinær generalforsamling.
Tilsvarende hvis den nødvendige grænse for skolen er 100 personer osv.
I forhold til årsrapporten må bestyrelsen blot underskrive denne og indsende den til ministeriet.
Hvis skolens vedtægter forudsætter, at årsrapporten skal godkendes af generalforsamlingen, vil
dette så ske, når det er muligt at afholde generalforsamlingen.
De fleste skoler opererer med den frist, at ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april eller maj måned.
Den frist vil der helt sikkert være skoler, der ikke kan overholde, og dette vil være uproblematisk, idet det på ingen måde gør generalforsamlingen ugyldig, at den først afholdes i juni eller
september måned.
Der har jo her foreligget umulighed, idet man på grund af forsamlingsforbuddet har været forhindret i at afholde generalforsamlingen.
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Opsummering af praktiske løsninger:
1.

Skolen indkalder til og afholder en delvis elektronisk generalforsamling, der overholder
reglerne i selskabslovens § 77.

2.

Skolen indkalder til ordinær generalforsamling på sædvanlig vis men oplyser, at de fremmødte vil blive fordelt på x antal klasserum med det maksimale deltagerantal i hvert.
Rummene er herefter elektronisk forbundet, og der skal kunne afgives stemmer mv., som
anført i § 77.
Det vil også være muligt at undlade den elektroniske stemmeafgivning ved at placere
stemmetællere decentralt eller foretage skriftlig afstemning vedrørende alle spørgsmål.
De skriftlige stemmer bringes af stemmetællerne fra hvert enkelt klasserum til en central
optælling, og stemmeresultaterne distribueres ud decentralt.

3.

Man udskyder generalforsamlingen på ubestemt tid og indkalder først når forsamlingsforbuddet er ophævet eller lempet i overensstemmelse med den enkelte skoles forventede
antal fremmødte til generalforsamlingen.

4.

Generalforsamlingen afholdes helt eller delvis via fuldmagt, såfremt skolens vedtægter
tillader at man kan stemme ved fuldmagt.

Jeg håber, at ovennævnte besvarer en del af de rejste spørgsmål.
Det er helt sikkert muligt at kombinere en eller flere af ovennævnte løsninger.

Med venlig hilsen

Jens Brusgaard
jbr@trolle-law.dk
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