
Bestemmelser om elektronisk generalforsamling 
 

til indarbejdelse i normalvedtægten for ejerforeninger. 
 

Udarbejdet af Ejendom Danmark 
 
§ 12 Elektronisk generalforsamling 
 
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives 
adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, 
uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk 
generalforsamling. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk 
fremmøde. Det vil sige, at der afholdes en fuldstændig elektronisk generalforsamling. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis 
eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde 
oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan medlemmerne tilmelder sig elektronisk 
deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse 
på generalforsamlingen. 
 
Stk. 4 Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, 
at bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte 
system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægtens krav til afholdelse af generalforsamling 
opfyldes, herunder medlemmernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på 
generalforsamlingen. Det anvendte system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer, der 
deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de repræsenterer, samt kunne håndtere 
afstemningerne. 
 
Stk. 5.    Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de har det nødvendige elektroniske udstyr, it-programmer 
og internetforbindelse, som giver adgang til at deltage i den digitale generalforsamling. 
 
Stk. 6.    Et medlem har ret til at møde på såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling ved 
fuldmægtig. Dette kan ske ved at videregive sit personlige login – brugernavn og adgangskode – til en 
fuldmægtig eller ved at lade sig repræsentere ved fuldmagt i henhold til vedtægtens almindelige 
bestemmelser herom. Uanset modstående vedtægtsbestemmelse kan bestyrelsen repræsentere flere 
medlemmer i forbindelse med såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling. 
 
Stk. 7      Ved afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling har medlemmerne mulighed for at 
brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. 
 
Stk. 8      I øvrigt finder vedtægtens bestemmelser om afholdelse af generalforsamling med de fornødne 
afvigelser tilsvarende anvendelse på delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling. 


