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2.1 Fortrolig sag 

 

2.2 Fortrolig sag 

 

2.3 Fortrolig sag 

 

2.4 Udskyldelse af repræsentantskabsmøde i 2020  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orientering om udskydelse af 

repræsentantskabsmødet til orientering og beslutter, om muligheden for at 

afkorte repræsentantskabsmødet i 2020 sættes på dagsordenen på 

kommende hovedbestyrelsesmøde.  

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet 15. april forespurgte et hovedbestyrelsesmedlem, 

om det på baggrund af Corona-krisen er muligt at udskyde det ordinære 

repræsentantskabsmødet, der er planlagt afholdt i november 2020.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, at det ifølge foreningsretten ikke lader sig gøre at 

udskyde det ordinære repræsentantskabsmøde, der er planlagt til at blive 

afholdt i november 2020. Men det er muligt at sætte andre rammer for 

repræsentantskabsmødet, så længe formalia, herunder hvilke punkter, der 

ifølge foreningens vedtægter, skal sættes på dagsordenen, følges.  

Det er endvidere muligt at indkalde til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde på et senere tidspunkt, hvor repræsentanterne får 

mulighed for at stille forslag på samme vis, som det er tilfældet ved et ordinært 

repræsentantskabsmøde.  

Hovedbestyrelsen besluttede, at punktet sættes på dagsordenen på 

førstkommende hovedbestyrelsesmøde.  

 

4.0 Orientering fra møder 

Tina Lambrecht havde forud for dagens møde udsendt mødeorientering.  

 



  

4.1 Rulledagsorden  

Jeanette Præstegaard bad om, at forholdene på uddannelsesområdet for de 

studernede som følge af Corona-krisen bliver dagsordensat til et kommende 

HB-møde.  

 

5.0 Eventuelt  

Ingen punkter  
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