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Indkaldelse til ICOM Danmarks generalforsamling 2020 
- samt ekstraordinær generalforsamling  
 
Tid: Mandag den 21. september kl. 14.00-16.00 
Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København.  
 
14.00-15.30: ICOM Danmark Generalforsamling. 
Se dagsorden herunder.  
 
15.30-16.00: Ekstraordinær generalforsamling 
Se dagsorden herunder. 

 
På grund af covid-19, vil der i år desværre hverken blive tilbudt frokost eller være faglige 
indlæg på dagen. Rammerne for mødet følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vi kan 
afvikle generalforsamlingen under forsvarlige forhold. 
 
Vi håber, trods alt, at se dig til generalforsamlingen på Davids Samling.  
 

 
Vel mødt 
Søren la Cour Jensen 
Formand, ICOM Danmark 
 
 
 

 



Dagsorden for ICOM Danmarks generalforsamling 2020 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Årlig rapport for ICOM Danmark 
 
3. Regnskab 2019 
 
4. Budget 2020 samt kontingentfastsættelse for 2021 
 
5. Nye medlemmer 
 
6. Indkomne forslag  

Ingen 
 
7. Valg til bestyrelsen 

7.a Valg af formand 
7.b Valg af sekretær 
7.c Valg af kasserer 
7.d Valg til bestyrelsen 
7.g Valg af op til 2 suppleanter 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
9. Afstemning om vedtægtsændring – se herunder 
 
10. Arbejdsplan 2020-21 
 
11. Eventuelt 
 
Årsrapport, regnskab 2019 og budget 2020 samt udkast til arbejdsplan for 2020-21 kan ses 
på hjemmesiden http://www.icomdanmark.dk/  
 
 
 
 
Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 2020 
Dette er kun relevant, hvis vedtægtsændringen opnår mindst 50% tilslutning, men ikke 
opnår 75% flertal ved den ordinær generalforsamling. På den ekstraordinære 
generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelige flertal. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Afstemning om vedtægtsændring – jf. den ordinære generalforsamlings punkt 9.  
3. Evt. 

  



 
Vedtægtsændring  
 
Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægterne: 
 
6. (h) Ved ekstraordinære, udefrakommende omstændigheder (force majeure) kan 
bestyrelsen, med 2/3 flertal, vedtage at afholde ordinær og/eller ekstraordinær 
generalforsamling via en digital platform. Bestyrelsens skal sikre, at afstemninger kan 
afvikles. 
 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringen på baggrund af den aktuelle situation med covid-
19, og de restriktioner der følger for at begrænse sygdomsspredningen. 
Tilføjelsen vil også kunne træde i kraft ved andre, ekstraordinære begivenheder. 
Ved at indskrive muligheden for at kunne afvikling generalforsamlingen på en digital 
platform i vedtægterne, sikre vi et fremtidigt alternativ i tilfælde af lignende restriktioner, 
eller andre uforudsete og ekstraordinære begivenheder, der kan umulig- eller vanskeliggøre 
afviklingen af generalforsamlingen på traditionel vis. 
 
Bemærk: Dette er en tilføjelse til vedtægternes § 6. 
 
De nuværende vedtægter kan ses på: http://icomdanmark.dk/vedtaegter/ 


