
 

Udsættelse af foreningens ordinære Generalforsamling. 

Spredningen af Corona virus har sat Danmark i en ekstraordinær situation. 
Bestyrelsen i Foreningen af danske Inseminører har på baggrund af den nuværende covid-19 situation 

vurderet, at det er bedst at udsætte foreningens ordinære generalforsamling. Vi vil i den kommende tid, 

nøje følge smitterisikoen. Vi håber naturligvis på, at covid-19 situationen snart bedres, således vi igen kan 

mødes, uden forhøjet risiko for at smitte eller blive smittet med covid-19. 

Regeringen har bedt os alle vise særligt ansvar for at passe på hinanden, herunder jo især vores ældre, 

svækkede, kronisk syge og ansatte i sundhedssektoren. Vi skal alle bidrage til at mindske smitterisikoen. 

I 94 af landets 98 kommuner ser man i øjeblikket smitte. 64 kommuner har haft over 20 smittede per 

100.000 indbyggere de seneste 7 dage. 

Der sker altså fortsat smittespredning i alle aldersgrupper, men særligt blandt 20-29-årige. 

Derfor har myndighederne for det første besluttet at indskrænke mulighederne for at være flere end 50 

personer til stede samtidig, og for det andet er det besluttet at forlænge de tiltag til håndtering af 

smittespredning af COVID-19 i Danmark, som blev meldt ud den 18. september til og med den 18. oktober. 

Reglerne ændres, så der ikke længere gælder en generel undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 

personer for arrangementer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan det ikke udelukkes at der i den kommende tid komme yderligere restriktioner 

for at forsinke spredningen af Corona virus. 

Foreningen af danske Inseminører følger med i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og har et ønske om 

til stadighed at udvise ansvarlighed og rettidig omhu. 

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i øjeblikket er bl.a.: 

• Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer. Det gælder som udgangspunkt også for private 

fester, der holdes uden for private boliger og haver. 

• Anbefaling om at begrænse den sociale omgang med andre. Både ift. hvor mange vi samles, hvor 

længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer, vi mødes med. Det anbefales at undgå 

håndtryk, kindkys og kram og at holde en meters afstand. 

• Anbefaling om at alle byfester og lignende arrangementer aflyses. 

• Anbefaling om at sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og 

uddannelsesinstitutioner aflyses. 

• Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan 

afholdes, hvis Sundhedsstyrelsens gode råd til private arrangementer kan overholdes, men bør 

slutte senest klokken 22.  

• Anbefaling om at andre arrangementer og fester i private hjem kun afholdes med den nærmeste 

snævre omgangskreds. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


