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Til: Michael Juul Nielsen - RSD
Emne: VS: Vedtægter DTS - medlemsmøde samt medlemsoptag

 
 

Fra: Martin Lavesen <Martin.Lavesen@dk.dlapiper.com> 
Dato: 25. november 2020 kl. 09.51.21 CET 
Til: Michael Nielsen - RSD <mjn@rs-dk.dk> 
Cc: Bodil Harjo <Bodil.Harjo@dk.dlapiper.com> 
Emne: SV: Vedtægter DTS - medlemsmøde samt medlemsoptag 

  
Kære Michael, 
  
Jeg har følgende bemærkninger til dine to spørgsmål.  
  
  
Ad 1. Skal vi afholde mødet (medlemsmøde i november) eller kan det aflyses med henvisning til 
Corona situationen? 
  
COVID-19 situationen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger forhindrer ikke, at DTS holder et 
medlemsmøde i november -  blot det primært gennemføres siddende således at alle sidder med 
hovedet i samme retning (biograf-opstilling) og med behørig afstand. Med andre ord, samme metode 
som til generalforsamlingen i august. Foreningsretligt er det vigtigt at afholde generalforsamling, 
herunder vedtage regnskab og vælge bestyrelse. Det er mindre vigtigt at gennemføre et 
orienteringsmøde, som november medlemsmødet jo de facto er, og mødets formålet vil nok kunne 
blive opfyldt ved en skriftlig orientering.  
  
Der er ikke nogen sanktion knyttet til ikke at efterkomme at lave en indkaldelse til medlemsmødet. 
Såfremt bestyrelsen vælger ikke at afholde medlemsmødet under henseende til den ekstraordinære 
situation som følge af COVID-19 (herunder henstilling fra regering og det offentlige Danmark til at vi 
forsamles mindst muligt), kan medlemmerne i henhold til vedtægterne kræve, at der indkaldes til en 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få den orientering, som  ellers ville 
være givet mundtligt på medlemsmødet. Det er næppe sandsynligt, at dette vil ske. 
  
Alt i alt, er der altså tale om en bestyrelsesbeslutning, hvor det fra myndighedernes side ikke er 
forbud mod at gennemføres mødet såfremt reglerne overholdes, men hvor en skriftlig orientering 
formentligt i langt højere grad vil i overensstemmelse med anbefalingerne. Det er har selvsagt også 
betydning, hvilket forhold, der skal orienteres om, men såfremt der ikke er tale om meget væsentligt 
emner ville jeg nok selv hælde til ikke at afvikle et fysisk møde. 
  
Ad. 2. Kan bestyrelsen vælge at optage eller afvise alle ansøgninger? Kan bestyrelse vælge at 
optage A og afvise B og skal de redegøre for afslaget? (forståelse af §3 i vedtægterne) 
  
Der er ikke retskrav på at opnå medlemskab af DTS eller en tilsvarende form for forening. 
Bestyrelsen kan nægte optagelse af enhver ansøger, medmindre nægtelsen reelt er begrundet i 
ulovlige forhold (fx diskrimination). Bestyrelsen kan derfor vælge at optage alle ansøgere gennem 
lang tid og derefter vælge at skifte princip og nægte optagelse (hvert fald i en periode), ligesom 
bestyrelsen kan godkende A og nægte B. Der er ikke begrundelseskrav hverken for optagelse eller 
nægtelse af optagelse.  
  
Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser inden for dets formål, og det må derfor også 
forventes, at bestyrelsen kan begrunde sin administration af optagelse eller nægtelse af optagelse i 
forhold hertil. Bestyrelsen er jo valgt af medlemmerne, og hvis der er stillere til optagelse af nye 
medlemmer, som er utilfredse med bestyrelsens administration af bestemmelsen, må det bringes op 



2

på medlemsniveau med drøftelse af om den siddende bestyrelse er den rette, henset til bestyrelsens 
administration af bestemmelsen i vedtægterne om optagelse af nye medlemmer.  
  
Alt i alt, bestyrelsen står således frit i sin skønsudøvelse af, hvem der skal optages i DTS, dog 
forudsat, at der ikke sker sagsbehandlingsfejl eller diskriminerende adfærd. I den konkrete situation, 
hvor der arbejdes med et meget væsentligt projekt om fremtiden for Charlottenlund Travbane, som 
skal behandles på medlemsniveau er det sagligt med en restriktiv politik for optagelse. 
  
  
Jeg håber, at ovennævnte har besvaret dine spørgsmål. Såfremt du har bemærkninger er du 
selvsagt velkommen til at tage kontakt. 
  
  
Med venlig hilsen 

Martin Lavesen 
Managing Partner, Advokat (H) 

T:  +4533340048 
M: +4540180081 
Martin.Lavesen@dk.dlapiper.com 
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