Kære medlemmer og venner

Udsættelse af generalforsamlingen torsdag den 12. marts 2020

På grund af udviklingen i situationen med coronavirus udsættes generalforsamlingen den 12. marts hermed
på ubestemt tid.
Når situationen forhåbentlig bedres, vil I modtage en ny indkaldelse til generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Det Danske Huguenotsamfund

Detaljer vedr. aflysningen/udsættelsen

Det Danske Huguenotsamfund vil i denne alvorlige situation forsøge at udvise samfundssind, som
statsminister Mette Frederiksen har udtrykt det. Forsigtighedsprincippet, der tilgodeser at minimere
smitterisiko har vundet i denne corona-tid. Vi kan ikke med god samvittighed medvirke til øget smitterisiko
og mulighed for overbelastning af det danske hospitalsvæsen. Derfor aflyses generalforsamlingen med
meget kort varsel. Vi håber, at I får mulighed for at høre Jan Janssens foredrag på et senere tidspunkt.
Efter grundige overvejelser har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen pga. stigning i
forekomst af coronavirus i Danmark og den dermed øgede sundhedsrisiko for især ældre og svagelige
personer i samfundet. Vi vil her opsummere noget af grundlaget for vores beslutning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

fra 9/3 til 10/3 har der været en stor stigning i antallet af smittede
foreningens medlemmer er hovedsageligt ældre personer
det frarådes at bruge offentlig transport i myldretiderne
selv i mindre forsamlinger anbefales, at personer ikke sidder for tæt
Nivå Gymnastikforenings forårsopvisning d. 7. marts 2020 i Nivå blev aflyst, fordi folk ellers ville
komme til at sidde for tæt i sportshallen
Hørsholm Folkedanserforening aflyser danseaftener d. 11/3, 18/3, 25/3 samt opvisning d. 28. marts
2020 (færre end 1000 deltagere)
Historiske Dage d. 21.-22. marts i Øksnehallen er aflyst (flere end 1000 deltagere)
Karlebo Lokalhistoriske Forening udsætter generalforsamlingen d. 26. marts 2020 i Kokkedal på
ubestemt tid
Jens og Johanne Koudal har aflyst besøg i Bad Karlshafen, Hessen, Arbeitsgemeinschaft der
Genealogie, fra d. 26. til d. 30. marts 2020 pga. stor forekomst af coronavirus i Hessens
naboregioner
Formanden sidder på arbejdet hver anden uge ved skranken i en Akutmodtagelse på Bispebjerg
Hospital og kunne der være ekstra udsat for smitte fra patienter

Desværre kan det forventes, at virusforekomsten vil være høj i flere måneder, og at generalforsamlingen
først kan gennemføres efter sommerferien, men hvis situationen bliver bedre tidligere, vil vi da meget
gerne holde en generalforsamling før sommerferien.
I vil få nærmere besked.

NB. Aflysning vil blive udsendt til alle, der har mail-adr. d. 11. marts 2020, og de, der ikke har mail-adr., vil
blive forsøgt kontaktet pr. telefon samme dag. Hvis vi ikke får fat i alle, sætter vi en aflysningsseddel på
døren ved menighedslokalerne.

Venlig hilsen
Jens og Johanne Koudal
på bestyrelsens vegne
Det danske Huguenotsamfund

