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SÆRLIGE FORHOLD IFT. GENERALFORSAMLING OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
Som led i genåbningen af Danmark gælder der fra 6. maj 2021 lempede regler for indendørs 
forsamlinger. Den almindelige forsamlingsregel er, at der pr. 6. maj må være 25 forsamlet 
indendørs, hvilket forhøjes til 50 den 21. maj til og til 100 fra 11. juni.  
 
Fra den 6. maj 2021 gælder imidlertid nogle særlige regler for siddende forsamlinger, som det også 
var tilfældet fra juni 2020 til 6. januar 2021. Reglerne for siddende forsamlinger betyder, at der kan 
være samlet op til 1.000 personer i sektioner af 500. Derfor vil det igen være muligt for 
specialklubber og kredse at afholde fysisk generalforsamling, hvis nedenstående regler overholdes. 
 
Vær opmærksom på eventuelle lokale nedlukninger, da disse nedlukninger skal respekteres. 
Gældende krav for siddende forsamlinger 
Adgangen til at holde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder (og evt. andre møder) med 
mange siddende deltagere forudsætter, at en række krav skal opfyldes. 
• Der må være maks. 1.000 deltagere. Der må maks. være 500 deltagere i hver sektion. 
• Adgang kræver coronapas. Dette er et lovbestemt krav, som gælder for der er 15 år og derover. 
Bestyrelsen, der er ansvarlig for generalforsamlingen, skal sikre at kravet påses. Bestyrelsen kan få 
andre til at forestå denne opgave. Det er lovligt at afholde generalforsamlingen, selvom det kan 
betyde, at medlemmer, der ikke har coronapas, ikke kan deltage. Kravet kan evt. påses af den 
ansvarlige for det sted, hvor mødet afholdes. 
• Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned. Deltagerne bør sidde på faste pladser. 
• Der er et arealkrav til lokalet, så der er mindst 2 m2 pr. deltager. 
• Der skal være mindst 1 m mellem de siddende. 
• Det er lovligt at kræve tilmelding i passende tid forud for generalforsamlingen, da bestyrelsen 
forud for mødet skal påse, at arealkrav og afstandskrav kan overholdes. Det må anbefales, at der 
stilles krav om tilmelding. 
• Der skal bruges værnemidler (mundbind/visir), når deltagerne ikke sidder ned. Gælder for 
personer på 12 år og derover. 
• Der må ske bespisning. 
• Hvis der er flere end 500 deltagere skal der udarbejdes en sundhedsplan. Da dette sjældent vil 
være tilfældet, omtales kravene til en sundhedsplan ikke. 
• Der skal være fokus på ventilation. 
• Der skal være information om de almindelige coronaforholdsregler, og der skal være adgang til 
vand og sæbe eller håndsprit. 
• Der er ikke krav om deltagerregistrering. Men det er under alle omstændigheder en god idé at 
foretage deltagerregistrering, hvis der efterfølgende bliver behov for smitteopsporing. Der kan 
registreres navn, telefon og e-mail. 
 
KAN GENERALFORSAMLINGEN HOLDES ELEKTRONISK (DIGITALT)? 
En generalforsamling er et fysisk møde, medmindre vedtægterne indeholder en regel om, at 
generalforsamlingen helt eller delvist kan afholdes som elektronisk (digital) generalforsamling. 
Derfor er udgangspunktet, at generalforsamlingen skal afholdes som et fysisk møde, som det er 
sædvanligt, og at det heller ikke er muligt, at medlemmer tilbydes muligheden for at deltage online 
som supplement til den fysiske deltagelse. 
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Det vil være lovligt, at der streames fra den fysiske generalforsamling, uden at det giver anledning 
til at ytre sig eller til at stemme, men så skal deltagerne i den fysiske generalforsamling orienteres 
om, at mødet streames. 
  
 
DKK´S GENERELLE RETNINGSLINJER 
 
VED SYMPTOMER 
Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem 
selv ved milde symptomer. 
 
HOLD AFSTAND 
Hold generelt min. 2 meters afstand til andre.  
DKK opfordrer til at myndighedernes anbefaling om 2 meters afstands bør tænkes ind i alle former 
for aktiviteter. 
 
VÆRNEMIDLER 
Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) samt ekstra 
mundbind tilgængeligt for udøvere, deltagere, publikum og officials. 
 
FØR DELTAGERLISTER 

Som arrangør bør man sørge for, at der bliver ført detaljerede lister med navne og telefonnumre på 

alle, der befinder sig på området, om muligt med specifikation af, hvilket område den enkelte 

deltager/dommer/personale/publikum befinder sig/har sin faste plads.  

Dette sikrer til hver en tid en evt. dokumentation overfor f.eks. politi, hvis disse kommer for at 
kontrollere, at arrangementet overholder forsamlingsforbuddet. 
 
OVERHOLD SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OG RESTRIKTIONER 
I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og 
reglerne om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaliteter i 
forbindelse med håndtering af COVID-19. 

__________________________________________________________ 
 

BAGGRUND FOR RETNINGSLINJERNE 
 

DKK’s COVID-19-retningslinjer for hundesport tager bl.a. udgangspunkt i myndighedernes 
landsdækkende retningslinjer: 
 

▪ Kulturministeriets hjemmeside med opdaterede retningslinjer for Idræt, foreningsliv og 
idræts- og fritidsfaciliteter her: 
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning 
 

▪ Kulturministeriets spørgsmål og svar om landsdækkende restriktioner: 
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-
19/december_2020/Ny_QA_-_Landsdaekkende__-_December__gaeldende_.pdf 
 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/december_2020/Ny_QA_-_Landsdaekkende__-_December__gaeldende_.pdf
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/december_2020/Ny_QA_-_Landsdaekkende__-_December__gaeldende_.pdf
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▪ Spørgsmål og svar om idræt:  
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/idraets-og-fritidsfaciliteter 

 
Retningslinjerne herover er vejledende i forhold til, hvordan lokalafdelinger, kredse, klubber og 
eksterne aktører kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19 og ændrer 
ikke på foreningers, organisationers og virksomheders forpligtelser, som de er beskrevet i gældende 
lovgivning, herunder f.eks. forsamlingsforbud og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden 
har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning), ligesom ændringer i 
Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for f.eks. afstandskrav i forbindelse med 
COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne ovenfor. 
 
Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse, 
man skal rette sig efter. 
 
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er DKK, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder 
hvornår – vi formidler blot vores faglige vurdering af de udmeldinger, anbefalinger og 
informationer, vi får fra myndighederne, og vi gør det efter bedste evne.  
 
For god ordens skyld gør vi fra Dansk Kennel Klubs side opmærksom på, at retningslinjerne ovenfor 
ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes eller Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning 
er gældende. 
 
Fra DKK´s side understreges det, at det – forud for at iværksætte enhver form for 
hundesportsaktiviteter - er en forudsætning, at der sikres, at den lokale klub, kreds eller facilitet har 
de overordnede rammer på plads, der sikrer en forsvarlig afholdelse af aktiviteten, inden denne 
sættes i gang.  
 
Det er til hver en tid den enkelte arrangørs pligt at være opdateret på de gældende guidelines, 
anbefalinger og restriktioner. 
 
Det er afgørende, at alle foreninger/-faciliteter, lokalafdelinger, kredse, klubber og eksterne aktører 
mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, hvorved smitterisikoen minimeres for alle 
involverede medlemmer, instruktører, dommere og frivillige, hvilket gør, at alle kan føle sig trygge 
ved at dyrke hundesport. 
 
Hvis en arrangør vurderer, at det er nødvendigt at indføre yderligere retningslinjer som supplement 
myndighedernes vejledning eller gældende lovgivning i øvrigt, for at sikre en tryg gennemførelse af 
et arrangement, har man som arrangør ret til dette.  
 
Disse supplerende regler kan håndhæves af arrangøren i forbindelse med specifikke arrangementer 
og skal efterleves af deltagerne på linje med efterlevelse af gældende lovgivning i øvrigt.  
 
Selv om man ikke kan opnå en egentlig forhåndsgodkendelse til et arrangement, anbefaler DKK, at 
man som arrangør - forud for ethvert arrangement - kontakter den lokale politikreds for at sikre, at 
den plan man tænker at følge for sit arrangement, kan godtages af det lokale politi.  
 

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/idraets-og-fritidsfaciliteter
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Retningslinjerne er foreløbige og dynamiske og vil løbende blive revideret i overensstemmelse med 
de danske myndigheders udmeldinger.  
 
Ved opdatering/revidering vil vejledningen blive sendt på mail til alle specialklubber, og den kan 
findes på dkk.dk/corona  
 
Dansk Kennel Klub lægger på denne baggrund op til ovenstående retningslinjer for afholdelse af 
udendørs såvel som indendørs hundesportsaktiviteter.  
 
Som altid er I mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug 
for sparring/vejledning – vi sidder klar til at hjælpe jer. 
 

__________________________________________________________ 
 

MERE INFORMATION 
 
Fælles myndighedsside: 
De danske myndigheder har samlet alle informationer om COVID-19 her: coronasmitte.dk 
Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233. 
 
Sundheds- og Ældreministeriet: 
https://sum.dk 
 
Sundhedsstyrelsens overordnede side om COVID-19:  
sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-
svar 
 
Kulturministeriet:  
kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning 
 
Statens Serum Institut: 
ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus 
 
Den Danske Dyrlægeforening: 
ddd.dk 
 
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA): 
wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-
members/ 

__________________________________________________________ 
 

KONTAKT DKK 
 
Kontakt DKK’s information på tlf. 56 18 81 00 eller post@dkk.dk 
 
Solrød Strand, 7. maj 2021. 

mailto:post@dkk.dk

