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Covid-19 - Force majeure – DVK´s generalforsamling  
lørdag d. 14. marts 2020 
 
 
DVK´s generalforsamling gennemføres ikke fysisk grundet Corona virus og 
folketingets anbefalinger / forbud mod større forsamlinger. 
Vi er i Force Majeure og situationen er umulig, bestyrelsen har derfor 
besluttet med henvisning til, at beretningen, regnskabet og budgettet har 
været offentliggjort i Veteran Tidende nr. 525 marts 2020, at der ikke er 
indkommet nogle forslag til bestyrelsen at anse generalforsamlingen at 
være gennemført i henhold til dagsorden med mindre, der kommer 
indsigelser til formanden inden d. 1. maj 2020.  
Formandens beretning, regnskabet og budgettet vil blive anset for 
godkendt, som bestyrelsesmedlemmer fra vest, anses Per Henrik Nielsen & 
Hans Graakjær og fra øst, Ole Poulsen & Erich Karsholt for genvalgt. Som 
revisor vil Leif Munck og Cira Aalund blive anset som genvalgt, under 
eventuelt vil der ikke være noget at bemærke. 
Referatet for denne ”specielle” generalforsamling vil snarest blive 
offentliggjort i Veteran Tidende. 
Alle er velkommen til for eventuelle spørgsmål og bemærkninger at 
kontakte Dorte Stadil.  
Hvis der kommer indsigelser, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, når Danmark og omverdenen ser bedre ud. 
 
Dorte Stadil 
Formand 



Sættes på hjemmesiden og sendes ud til medlemmer via de 19 mødesteders mailinglister. Samt evt. på 

Facebook siden. 

 

 

Bestyrelsen i DVK er ansvarlig for overholdelsen af foreningens vedtægter, der igen bygger på det regelsæt, 

der regulerer foreningsretten. 

I disse tider med allehånde restriktioner kunne det være fristende at aflyse årets generalforsamling og køre 

uanfægtet videre. 

En sådan løsning er der imidlertid ikke hjemmel til at beslutte. 

Vi er derfor nødt til at gennemføre generalforsamlingen for at kunne overholde alle formalia så bestyrelsen 

ikke efterfølgende pådrager sig et ansvar. 

Beretningen er kendt og regnskabet ligeledes publiceringen i Veteran Tidende og det kan her oplyses, at 

der ikke er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Vedrørende de 4 

bestyrelsesmedlemmer der er på valg, har Hans Graakjær valgt at trække sig, og der er kun én kandidat til 

posten, nemlig Bjarne Hansen fra Fyn, så dette års generalforsamling er efter bestyrelsens opfattelse helt 

ukontroversiel. 

Det vil selvfølgelig stå den enkelte helt frit at overveje om hun / han vil deltage i generalforsamlingen. 

For de, der måtte ønske at møde op, vil der blive taget de forholdsregler der er mulige for at undgå risiko 

for smitte og vi vil begrænse det sociale del mest muligt.  
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