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Drejebog for generalforsamling i Dansk Fjeldvandrerklub 

(Drejebogen er tænkt som et supplement til klubbens vedtægter.) 

Før generalforsamlingen 

- Bestyrelsen afklarer hvem i bestyrelsen inkl. suppleanter, som ønsker genvalg 

- Om revisor og revisorsuppleant ønsker genvalg 

- Hvis ikke alle ønsker genvalg, så vidt muligt finde valgbare kandidater blandt medlemmerne 

- Forberede forslag fra bestyrelsen 

- Kasserer sikre revisorgodkendelse af regnskab 

- Bestyrelsen beslutter forslag til budget og kontingent for kommende regnskabsår 

- Afklare hvor og hvornår generalforsamlingen skal afholdes samt evt. bespisning 

- Sikre rettidig indkaldelse 

- Lave aftale med dirigent og referent (referatet skal afleveres digitalt efter generalforsamlingen) 

- Samle indkomne forslag fra medlemmer iht. fastsat dato 

- Samle fuldmagter 

Under generalforsamlingen 

- Antal stemmeberettiget opgøres bland fremmødte og fuldmagter ved start af generalforsamlingen 

(inden dirigenten får ordet). Medlemmer, som ikke har stået i klubben 1 måned før 

generalforsamlingen, eller som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret. 

- Aftale 2 stemmetællere 

- En fra bestyrelsen byder velkommen og fremlægger forslag til dirigent og referent. 

- Valg af dirigent er første punkt på dagsordenen. 

- Den valgte dirigent får ordet og skal sikre  

o At generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 

o At der vælges en referent 

o At dagsordenen følges  

o At fremmødte kommer til orde i rimelig rækkefølge ved håndsoprækning. 

Efter generalforsamlingen 

- Referent fremsender referat til dirigent og bestyrelsen. 

o Dirigent og referent har vetoret ift. Indhold 

o Bestyrelsen kan komme med kommentarer. Dette for at sikre mod misforståelser. Tages 

forslag til rettelser ikke med i referatet fra generalforsamlingen, bør det overvejes at 

beskrive kommentarerne i et referat fra førstkommende bestyrelsesmøde 

- Referat godkendt af referent og dirigent publiceres til medlemmerne – gerne i førstkommende 

medlemsblad. 

- Godkendt regnskab, budget og kontingent samt formandens beretning publiceres til 

medlemmerne. 

- Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde og dette publiceres til 

medlemmerne. 


