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Økonomiske dispositioner

„beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte
regnskab'1. Årsagen til denne formulering er sædvanligvis, at det
regnskab, som bestyrelsen vil forelægge for generalforsamlingen, ud¬

viser et overskud. Formuleringsmåden må imidlertid anses for at være
forkert, idet det kan tænkes, at generalforsamlingen ønsker ændringer
foretaget til regnskabet-f.eks. som følge af et ønske om større tabsre¬

servation -med den følge, at regnskabet faktisk kommer til at udvise
et underskud. Allerede af denne årsag bør ordlyden af dette dagsor¬

denpunkt stricte formuleres i overensstemmelse med foreningens ved¬

tægter, evt. med forbillede i AL § 69, stk. 2, nr. 2 (ApL § 50, stk. 2, nr.
2), idet jeg herved tænker på foreninger med en selskabslignende
struktur, og som indvinder økonomisk udbytte.

Ved beslutningen om overskudsanvendelse i et aktieselskab må diri¬

genten have AL § 112 i tankerne. Den bestemmer, at bestyrelsen kan
modsætte sig vedtagelse af større udbytte, end bestyrelsen selv finder
passende. Generalforsamlingen i et aktieselskab kan altså beslutte
mindre, men ikke større udbytte, end bestyrelsen tiltræder. En tilsva¬

rende bestemmelse gælder ikke i anpartsselskaber, og her står general¬

forsamlingen altså helt frit i forhold til ledelsen. I foreningsretten vil
tilsvarende principper gælde, idet der ikke kan sluttes analogt fra den
omtalte bestemmelse i AL.

For en ordens skyld bør dirigenten påse, at bestyrelsens forslag om
overskudsanvendelse er i overensstemmelse med eventuelle forskrif ¬

ter i foreningens vedtægter, idet dirigenten ikke blot skal påse overhol¬

delse af beslutningernes tilblivelse , men tillige inden for det muliges
rammer påse det retmæssige indhold.

I foreninger, hvor pengestrømmen i modsætning til de foregående
bemærkninger går til foreningen, opstår forskellige spørgsmål af en
helt anden karakter:

For det første må det iagttages, at der træffes særskilt afgørelse i til¬

fælde, hvor vedtægterne foreskriver generalforsamlingens godken¬

delse af både budget og opkrævning. Et medlem kan tænkes at ville
godkende et budgetforslag, men ikke den konklusion, som bestyrelsen
i sit forslag drager deraf . Foreskrives godkendelse af både et drifts- og
et likviditetsbudget, må enhver generalforsamlingsdeltager kunne for¬

lange særskilt afgørelse herom.
Dernæst kan opstå spørgsmål om rækkevidden af det forslag, som

dagsordenen angiver. En lakonisk formulering ad modum: „Fastlæg¬

gelse af kontingent (afgift, bidrag m.v.) for det kommende driftsår",
er ikke sjældent forekommende. Selv om det generelt var ønskeligt , at
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Kontingent, bidrag

foreningers indkaldelser var så informative som muligt, kan man ikke
afvise en sådan formulering som uretmæssig, hvis ikke vedtægterne
udtrykkeligt kræver en mere detaljeret angivelse. Særligt kan man
ikke analogisere fra den i selskabsretten gældende bestemmelse i års¬

regnskabslovens § 56, stk. 3, hvorefter bestyrelsen i årsberetningen
(eller i tilknytning til resultatopgørelse eller balance) skal stille forslag
om resultatdisponeringen.

Den nævnte neutrale angivelse, der utvivlsomt har en lang for¬

eningsretlig tradition bag sig, rummer dog ikke mulighed for at træffe
en hvilken som helst beslutning til overraskelse for udeblevne med¬

lemmer. Uændret eller nedsat ydelse er utvivlsomt omfattet af formu¬

leringen. Det samme gælder en moderat forhøjelse, der-omtrent in¬

den for rammerne af den aim. pris- og omkostningsudvikling - ligger
inden for grænser, som medlemmer typisk må forvente. Større forhø¬

jelser må derimod have udtrykkelig dækning i dagsordenen („Beslut¬

ning om kontingent for det kommende driftsår. Bestyrelsen foreslår
en forhøjelse til kr. X årligt pr. medlem"). Også introduktion af nye
beregningsprincipper, graduerede opkrævningsskalaer m.v. skal have
udtrykkelig dækning i dagsordenen.135

Det netop skrevne gælder i endnu højere grad ekstraordinære ydel¬

ser, hvorom hverken vedtægt eller dagsorden advarer, eksempelvis
opkrævning til en dispositionsfond til imødegåelse af en særlig udgift,
opsparing til foreningens formue m.v.136

Hvis indkaldelsen gengiver bestyrelsens forslag (eventuelt tillige et
til bestyrelsen indkommet medlemsforslag) om størrelsen af kontin¬

gent (afgift m.v.) for det kommende driftsår, må det formentlig i mo¬

derne foreningsret , hvor der lægges vægt på at parallellisere fra sel¬

skabsrettens retssikkerhedsgarantier, antages, at der herved dannes
maksimum for, hvad der beløbsmæssigt kan besluttes, således at evt.
ændringsforslag må holde sig inden for denne ramme. Årsagen er ikke
en analogi fra AL § 112, 2. pkt (bestyrelses-,,veto" mod højere udbytte
efter generalforsamlingsbeslutning), men derimod min antagelse om,

135. Erfaringsmæssigt er den fantasi, som medlemmer under forsamlingen udviser
med hensyn til spontane forslag i så henseende, beundringsværdig, men som følge
af det netop antagne må sådanne forslag uden dækning i dagsordenen eller ved¬

tægterne afvises af dirigenten som liggende uden for denne generalforsamlings
kompetence.

136. Jfr. dog herved EV §10 om en grundfond, der skal opbygges på forlangende af '/ioaf medlemmerne efter antal eller fordelingstal. Jfr. Peter Blok: Ejerlejligheder
(1982) s. 233f og 260. Se endvidere U 1980.225 V.
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Kontingent, bidrag

at talmæssige angivelser til skade for medlemmerne som hovedregel
må danne maksimum for, hvor „galt“ det kan gå på generalforsamlin¬

gen. Et medlem skal således kunne udeblive i tillid til, at dagsordenens
angivelse, som medlemmet mener at kunne leve med, er det mest vidt¬

gående, der kan gennemføres på generalforsamlingen.137

Vil bestyrelsen allerede i indkaldelsen holde flere muligheder åbne,
bør indkaldelsen udformes derefter. En formulering ad modum:
„Fastlæggelse af kontingent for det følgende driftsår. Bestyrelsens for¬

slag, som af generalforsamlingen kan fraviges i op- eller nedadgående
retning, er kr. X pr. medlem11 forekommer fuldt tilstrækkelig.138

Den, der vil være sikker på, at dagsordenen på forhånd har dækning
for et af ham ønsket ændringsforslag til dette punkt, gør således klogt
i på forhånd at indsende sit forslag til bestyrelsen. Tilsvarende gør den,
der kan forudse at ville blive valgt til dirigent, og som ligeledes kan for¬

udse vidtgående ændringsforslag på selve generalforsamlingen, klogt i
at tilråde bestyrelsen en dagsordenformulering, der på den i note 138
nævnte måde tager højde derfor.

137. Altså den teori om det maksimale indgreb , som omtales Werlauff : Generalfor¬

samling og beslutning (1983) s. 410f .

138. I det hele taget synes det at være en god idé gennem dagsordenens udformning
med forbillede i engelsk ret at advare om mulige ændringer. En typisk engelsk
tekst meddeler , at generalforsamlingen er indkaldt „for the purpose of conside¬

ring (behandle), and if thought fit passing (vedtage), with or without modifica¬

tions (ændringer) , the subjoined resolutions (nedenstående forslag)", jfr. Gower:
Principles of modern company law (1979) s. 534 med note 56.
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