
Skåde, den 15. marts 2021.

Kære medlem af Ejerforeningen Skåde Skovhuse.

Som du ved, måtte vi på grund af Coronakrisen aflyse sidste års generalforsamling. Det ligger 
derfor bestyrelsen stærkt på sinde, at vi gennemfører dette års generalforsamling.

Vi er imidlertid stadig uvidende om, hvorledes Corona-restriktionerne kommer til at se ud efter den 
5. april, som er datoen for udløbet af de nuværende restriktioner. Bliver forsamlingsforbuddet hævet
fra de nugældende 5, bliver afstandskravet hævet fra de nugældende 2 meter, og bliver lempelserne 
af en sådan størrelsesorden, at vi kan gennemføre en generalforsamling i egne eller lånte lokaler?

Som sidst ligger det sundhedsmæssige bestyrelsen stærkt på sinde. Vi skal overholde de anbefalede 
afstandskrav, og vi skal være specielt opmærksomme på, at størstedelen af foreningens medlemmer 
befinder sig i sundhedsstyrelsens risikogruppe. 

Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at lempelserne ikke bliver af en sådan størrelsesorden, at det vil 
være muligt at gennemføre generalforsamlingen inden udgangen af april, som det ellers kræves i 
vedtægterne. Bestyrelsen har derfor af nød valgt at omgå vedtægterne og arbejde hen mod en 
generalforsamling primo juni, hvor vi tror, at sandsynligheden for at kunne gennemføre 
generalforsamlingen er væsentlig større.

Primo juni kan det stadig være usikkert, om vi kan anvende egne lokaler, da vi er forpligtet til at 
give alle medlemmer mulighed for at deltage. Vi har derfor truffet aftale med Aarhus Efterskole om
lån af aulaen, hvor et nyt afstandskrav formentlig vil kunne efterleves.

Bestyrelsen har foreløbig fastsat generalforsamlingen til den 2. juni, og vi vil fastsætte de 
vedtægtsbestemte varsler og tidsfrister i overensstemmelse med denne dato. Vi skal dog påpege, at 
datoen er foreløbig og vil afhænge af de udmeldinger, som kommer fra regeringen og 
sundhedsstyrelsen, og om datoen stadig er ledig hos Efterskolen.

Af sikkerhedsmæssige grunde udsendes regnskab for 2020 og budget for 2021 til godkendelse 
omkring medio april, så dette punkt er afklaret i henhold til vedtægterne, selv om selve 
generalforsamlingen først gennemføres primo juni.  

Med venlig hilsen

 

Kai Kristensen Anette Groth
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