
   

 

 

 

     20. marts 2020 

 

Aflysning af seminar i Aarhus og nødprocedure for afholdelse af 

generalforsamling i Merkur Andelskasse 

Kære andelshaver 

Situationen omkring coronavirus gør det desværre nødvendigt at aflyse det påtænkte 

arrangement i Aarhus den 4. april 2020 og i stedet afholde Merkurs generalforsamling 

efter en nødprocedure.  

Merkurs generalforsamling samler normalt ca. 200 mennesker og vil derfor være 

omfattet af det aktuelle forbud mod forsamlinger.  

Merkur følger naturligvis regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. På 

den anden side skal generalforsamlingen afholdes for at opfylde lovkrav og 

vedtægternes bestemmelser.  

Vi har derfor udarbejdet følgende nødprocedure, som vi håber på, at du som 

andelshaver vil have forståelse for i denne helt særlige situation. Vi har bestræbt os 

på at få så mange elementer med fra en normal generalforsamling som muligt, så 

andelshaverne er godt informeret og kan gøre deres indflydelse gældende.   

Tid og sted 

Generalforsamlingen finder formelt sted på det annoncerede tidspunkt – 4. april 2020 

kl. 13.30 – men flyttes til Merkur Andelskasses kontor i København (kantinen). 

Fremmøde er ikke nødvendigt og anbefales ikke, jf. sundhedsmyndighedernes 

henstilling. Til stede vil være andelskassens administrerende direktør, 

bestyrelsesformand og den af bestyrelsen foreslåede dirigent. Generalforsamlingen vil 

ikke blive transmitteret på hjemmesiden. 

Forberedelse til generalforsamlingen 

Du vil kunne finde al information og materialer vedrørende generalforsamlingen på 

www.merkur.dk/generalforsamling. Vi opdaterer siden løbende, og lægger 

vejledninger og materiale ud, så snart det er klar. Du vil kunne finde:   

1. Beretning fra formand og direktion, samt årsrapport 

2. Præsentationer af de opstillede kandidater til repræsentantskabet 

3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer m.v. 

På siden vil der også blive mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til materialet op til 

generalforsamlingen. De besvares af direktion og formand ligesom ved en normal 

generalforsamling, bortset fra at dialogen finder sted før den formelle generalforsam-

ling.   

http://www.merkur.dk/generalforsamling


   

Fuldmagt 

Du kan som normalt afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller til en anden person 

efter dit valg. Følg instruktionerne på hjemmesiden. 

Elektronisk afstemning 

I denne særlige situation udarbejder vi en stemmeseddel, hvor den enkelte 

andelshaver kan afgive stemme om alle de forhold, der behandles på 

generalforsamlingen. Så snart stemmesedlen er klar, vil du kunne finde den på 

hjemmesiden. For personlige andelshavere kan den signeres med NemID. Øvrige 

andelshavere følger den procedure, der er beskrevet på hjemmesiden.   

Stemmeoptælling og referat 

Efter generalforsamlingen optælles stemmer af advokat Line Barfod*. Herefter 

udarbejdes referat, hvor afstemningsresultaterne fremgår, ligesom de stillede 

spørgsmål og de afgivne svar vil blive refereret. Referatet lægges på Merkurs 

hjemmeside, så snart vi har resultatet fra afstemningen.  

Spørgsmål til dette brev? 

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at skrive direkte til adm. direktør 

Lars Pehrson på lp@merkur.dk.  

Har du praktiske spørgsmål om afstemning, fuldmagter osv. efter at have læst på 

hjemmesiden, så kontakt Hanne Brodersen på mail: hb@merkur.dk eller telefon: +45 

6265 6990.  

 

Venlig hilsen 

Henrik Tølløse, bestyrelsesformand  Lars Pehrson, adm. direktør  

 

 

 

 

 

 

*I praksis betyder det, at generalforsamlingen afholdes lørdag den 4. april kl. 13.30, men de 

fleste punkter vil ikke kunne afsluttes før alle stemmer er talt op. Generalforsamlingen vil 

derfor blive suspenderet og genoptaget mandag den 6. april, når alle stemmer er optalt. På 

den genoptagne generalforsamling mandag den 6. april vil det blive konstateret, hvad der på 

baggrund af de afgivne stemmer er besluttet under hvert punkt og derefter vil 

generalforsamlingen blive afsluttet. 
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