Forretningsorden for generalforsamlingen
§ 1.
Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder. Er der ikke på forhånd udpeget
en referent vælges der en referent på generalforsamlingen.
§ 2.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent.
§ 3.
Dirigenten oplæser dagsordenens punkter og konstaterer generalforsamlingen lovlige indvarsling og
beslutningsdygtighed.
§ 4.
Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og kan i begrænset omfang deltage i debatten.
§ 5.
Formanden ellers denne stedfortræder aflægger beretning for foreningens arbejde i den forløbne
periode. Dirigenten afstemmer bestyrelsens beretning.
§ 6.
Regnskabet og eventuelle revisionsbemærkninger forelægges af kassereren eller dennes
stedfortræder. Dirigenten sætter dette under afstemning.
§ 7.
Ved fremsættelse af forslag til behandling på en generalforsamling, har forslagsstilleren ret til –
forud for andre talere – at begrunde sit forslag.
Ændringsforslag til sådanne skal afleveres skriftlig til dirigenten, forsynet med forslagsstillerens
navn.
§ 8.
Medlemmer, der ønsker ordet, må begære dette overfor dirigenten. Talere vil få ordet i den
rækkefølge, de har markeret sig overfor dirigenten.
Formanden har i alle tilfælde ret til at få ordet som sidste taler. Dog kan ethvert medlem få ordet til
forretningsorden, når som helst, under debatten.
§ 9.
Talerne skal altid henvende sig til generalforsamlingen og ikke til de enkelte medlemmer og erindre
sig, at forhandlingerne drejer sig om sagen.
§ 10.
Dirigenten er berettiget til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende
punkt. Dirigenten er i sådanne tilfælde suveræn.
§ 11.
Ethvert medlem kan stille forslag om afslutning af en debat eller om begrænsning af taletiden.
Sådanne forslag skal behandles straks. Dirigenten skal imidlertid – forinden forslag om afslutning af
den debat sættes under afstemning – oplyse, hvor mange talere, der er indtegnet, samt sikre sig, at
der ikke er flere, der ønsker ordet.
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§ 12.
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed (se § 5 stk. 8. i foreningens love).
§ 13.
Alle valg foregår ved håndsoprækning.
§ 14.
Optælling af stemmer bliver foretaget af dirigenten, som oplyser om antal stemmer for og imod.
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