
 

 
 

KREDS 1   Den 3. februar 2021 

 

Forretningsorden for generalforsamling i Kreds 1, den 25. marts 2021. 

 

1. Generalforsamlingen gennemføres i overensstemmelse med foreningens vedtægter, der 

ikke kan afviges på grundlag af denne forretningsorden. 

2. Fuldmagt til at stemme for fraværende medlemmer skal fremsendes til formanden senest 

den 25. marts kl. 1200. Fuldmagter der ikke er formanden i hænde inden behandling af 

emner, der kan give anledning til afstemning på generalforsamlingen, godkendes ikke. 

3. Det skal tydeligt fremgå af fuldmagten, at den vedrører den aktuelle generalforsamling, og 

hvilket emne(r), forslag eller punkt(er) den vedrører. 

4. Fuldmagter kan ikke overdrages til andre medlemmer, end det medlem den/de er udstedt 

til. 

5. Medlemmer, der ankommer efter generalforsamlingens begyndelse, eller forlader denne 

inden afslutningen, skal henvende sig til dirigenten. 

6. Dirigenten kan påkræve, at et emne ikke behandles af generalforsamlingen, hvis emnet 

strider mod foreningens vedtægter og foreningens formål, eller emnet afviger væsentligt 

fra det aktuelle punkt på dagordenen. 

7. Talerne får ordet i den orden de indtegnes hos dirigenten. Dirigenten kan vælge at afvige 

fra tegningslisten for at give bestyrelse eller medlemmer mulighed for korte indlæg af 

afklarende karakter, eller berigtigelse af fremlagte oplysninger. 

8. Dirigenten kan, af hensyn til generalforsamlingens konstruktive og effektive 

gennemførelse, afgrænse taletid og antallet af indlæg fra deltagerne. Beslutninger af denne 

karakter kan påkræves afgjort af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, såfremt 

3 medlemmer af forsamlingen anmoder om det. 

9. Forslag om afslutning af en diskussion med de indtegnede taler, eller en begrænsning af 

taletiden, kan stilles af dirigenten, eller 2 af de tilstedeværende medlemmer. Et sådan 

forslag kan vedtages af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed. 

10. Indleder har altid ret til en kort afsluttende bemærkning. 

11. Ved behandling af forslag skal ændringsforslag forelægges skriftligt til dirigenten. 

12. Ved afstemning om forslag hvortil der er fremlagt ændringsforslag, skal afstemningen 

gennemføres i en rækkefølge hvor det/de forslag, der er mest vidtgående i forhold til det 

oprindelige forslag, gennemføres først. 

13. Ved gennemførelse af valg til tillidsposter skal afstemningen gennemføres, så kun én 

tillidspost besættes af gangen. 

14. Dirigenten kan kortvarigt suspendere generalforsamlingen, for at gennemfører valg af 

tillidsmand i Trafik, Bygge og Boligstyrelsen eller for at give grupper mulighed for at tage 

stilling til forhold, der følger af generalforsamlingens beslutninger (fx påvirkninger på valg 

af tillidsrepræsentanter). 


