
 

 
 

 
Kære DDD-medlemmer! 
 
 
Vi har fået forespørgsler om, hvorvidt det er forsvarligt at afholde de kommende DDD-
generalforsamlinger set i lyset af det stigende smittepres fra COVID-19. Det korte svar er JA, 
nemlig at det er fuldt forsvarligt og lovligt. Myndighederne tillader forsamlinger op til 500 personer 
til den type møder, som en generalforsamling er. Hertil kommer, at Nyborg Strand Hotel og 
Konferencecenter er topprofessionelle til at håndtere og afvikle netop sådanne arrangementer. 
Lad mig give nogle eksempler: Der er plads til at holde rigtig god afstand – også når man sidder 
ned i salene eller i restauranten. Der er høj hygiejne og naturligvis afspritning til rådighed. 
Frokosten og middagen bliver serveret på anrettede tallerkener, og morgenbuffeten er med 
betjening. Og så er der i øvrigt gode udendørs faciliteter på Nyborg Strand Hotel og 
Konferencecenter. 
 
Reglerne for den type arrangementer betyder også, at vi primært skal sidde ned, og at vi hverken 
må synge eller danse, hvilket vi naturligvis vil overholde. 
 
Vi håber derfor, at du føler dig helt tryg ved at deltage i DDD-generalforsamlingerne. Vi vil nemlig 
meget gerne se dig i Nyborg, så du kan gøre din demokratiske ret og pligt gældende i din forening: 
Den Danske Dyrlægeforening. Uden medlemmernes engagement og indflydelse kan vi ikke drive 
en tidssvarende og attraktiv forening, der imødekommer deres ønsker og behov. 
 
Vi har som noget nyt i år valgt at streame DDD-generalforsamlingen (sker via DDD-hjemmesiden), 
men du har ikke mulighed for at deltage i debatten eller stemme, medmindre du møder op på 
Nyborg Strand, da vores vedtægter ikke tillader det. Bemærk i øvrigt, at vi kun har mulighed for at 
streame hovedgeneralforsamlingen i Den Danske Dyrlægeforening. De øvrige generalforsamlinger 
eller indslag vil ikke blive streamet. 
 
Hovedbestyrelsen i Den Danske Dyrlægeforening ser frem til at møde så mange medlemmer som 
muligt til vores velplanlagte og gode program, når vi afholder generalforsamlinger den 2-3. oktober 
i Nyborg. 
 
Vel mødt! 
 
Du kan læse meget mere om, hvordan Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter afvikler 
arrangementer her: https://www.nyborgstrand.dk/images/stories/covid_skriv_til_gaester.pdf 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Knude Palshof 
Formand 
Den Danske Dyrlægeforening 
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