
Forretningsorden for Generalforsamling 
 

1. Forretningsordenen fremlægges til 

godkendelse på hver enkel general -

forsamling. Forslag til ændringer af 

forretningsordenen afgøres ved 

stemmeflertal. 

 

 

2. Dirigenten skal konstatere general-

forsamlingens lovlige indvarsling, i 

tvivlstilfælde foretages afstemning ved 

håndsoprækning. Oplæse den opstillede 

dagsorden til godkendelse, samt sikre 

sig der føres protokol over mødet. 

Båndoptager kan benyttes. 

 

 

3. Dirigenten skal lede forhandlingerne 

upartisk og sikre, at talerne holder sig 

til dagsordenen, samt evt. vedtage 

tidsbegrænsning af taletid, efter 

afstemning ved håndsoprækning. 

Begrænset taletid gælder ikke formand 

og forslagsstillere. 

 

 

4. Talerne skal have ordet i den ræk-

kefølge det begæres. Der skal tales fra 

talerstolen. Talerne skal henvende sig 

til forsamlingen, ikke til et eller flere 

medlemmer, og iagttage sømmelighed i 

talens form og indhold. 

 

 

5. Dirigenten har ret til, når en taler 

ikke holder sig til den foreliggende sag, 

og ikke udviser sømmelighed evt. i 

talens form og indhold, efter 

påmindelse, at fratage denne ordet. 

Nægter taleren at rette sig efter 

dirigenten, kan taleren bortvises af 

dirigenten. 

 

6. Dirigentens afgørelse skal respek-

teres. Hvis dirigentens ledelse af  

mødet vækker mistillid, kan der stilles 

forslag om ny dirigent. Dette forslag 

skal straks sættes under afstemning. 

 

 

7. Begæres ordet til forretningsordenen, 

kan man straks få det. Det skal opgives 

hvilket punkt i forretningsordenen, der 

begæres ordet til. 

 

 

8. Forslag om debatafslutning kan ikke 

afbryde en taler. Inden forslaget sættes 

under afstemning, skal dirigenten til 

vejledning for forsamlingen meddele, 

om der er indtegnede talere og hvor 

mange. Når forslaget vedtages, stoppes 

for indtegning på talerlisten. 

 

 

9. Alle forslag vedtages ved simpel 

stemmeflertal, jævnfør vedtægternes 

§17 og 18. Stilles der ændringsforslag, 

debatteres dette under et med 

hovedforslaget. Er der til et 

hovedforslag indgivet ændringsforslag, 

bør ændringsforslaget først 

underkastes afstemning, derefter 

hovedforslaget med de tilføjede 

ændringer. Efter talernes række er 

udtømt, rettes der fra dirigenten en 

forespørgsel til formanden og 

forslagsstilleren, om de ønsker ordet før 

afstemning. 

 

 

10. Ændringsforslag skal skriftligt 

fremlægges for dirigenten, og kan ikke 

modtages når afstemning er vedtaget. 

 

 

11. Der kan stemmes ved fuldmagt, så 

hver havelod maksimalt kan medbringe 

én fuldmagt.  

 


