
Generalforsamling - notat

1. Valg af dirigent

Efter velkomst ved formanden for bestyrelsen starter 
generalforsamlingen med valg af dirigent. Det vil vÕre 
naturligt, at bestyrelsen stiller forslag om valg af dirigent, 
der på forhånd har tilkendegivet at ville modtage valget. 

Dirigentens opgave er at lede generalforsamlingen, sŒrge 
for overholdelse af dagsordenen, afholde afstemninger 
og styre diskussioner og drŒftelser, herunder holde ro og 
orden. Dirigentens beslutninger er bindende for 
generalforsamlingen, medmindre disse strider mod 
vedtÕgterne. Der kan ikke foretages afstemninger om 
dirigentens beslutninger.

Dirigentens fŒrste opgave er at sŒrge for udpegning af 
referent.

Herefter er det dirigentens opgave at undersŒge, 
hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt. I henhold til 
vedtÕgterne skal indkaldelse og dagsorden ved opslag 
bekendtgŒres i Lydpotten og sendes til hvert medlem 
senest 14 dage fŒr generalforsamlingens afholdelse. 

Det vil vÕre tilstrÕkkeligt, at det fra bestyrelsens side 
erklÕres, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og, at 
der ikke protesteres herimod ved spŒrgsmål herom til 
generalforsamlingen. 

2. Årsberetning

Bestyrelsens formand – eller en stedfortrÕder herfor – 
a?Õgger årsberetningen, der skal indeholde en 
gennemgang af vigtige og betydningsfulde begivenheder 
mv. i bestyrelsesperioden. 

En skriftlig udgave af årsberetningen udarbejdes af 
bestyrelsens formand, hvorfor der ikke tages referat på 
generalforsamlingen af årsberetningen. 

Efter a?Õggelsen spŒrger dirigenten, hvorvidt 
generalforsamlingen har spŒrgsmål til årsberetningen. 
SpŒrgsmål kan alene omhandle årsberetningen. Det er 
dirigentens opgave at sŒrge for, at spŒrgsmål til 
årsberetningen ikke udarter sig til diskussioner eller 
drŒftelser af foretagne dispositioner eller prioriteringer.

3. Regnskab

Bestyrelsens formand – eller et bestyrelsesmedlem – 
gennemgår bestyrelsens forslag til årsregnskab, der skal 
indeholde en gennemgang af vigtige og betydningsfulde 
regnskabsmÕssige begivenheder mv. i 
regnskabsperioden.

En skriftlig udgave af forslaget til årsregnskabet uddeles 
til generalforsamlingen – eventuelt kan dette fravÕlges, 
såfremt forslaget til årsregnskabet offentliggŒres for 
medlemmerne forinden generalforsamlingen. 

Efter gennemgangen spŒrger dirigenten, hvorvidt 
generalforsamlingen har spŒrgsmål til årsregnskabet. 
SpŒrgsmål kan alene omhandle årsregnskabet. Det er 
dirigentens opgave at sŒrge for, at spŒrgsmål til 
årsregnskabet ikke udarter sig til diskussioner eller 
drŒftelser af foretagne dispositioner eller prioriteringer.

Efter spŒrgerunden undersŒger dirigenten, hvorvidt 
forslaget kan anses for vedtaget eller forkastet af 
generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag

Såfremt der er indkommet skriftlige forslag inden 8 dage 
inden afholdelse af generalforsamlingen skal disse 
gennemgås og enten vedtages eller forkastes – 
eventuelt efter opstilling af Õndringsforslag.

Det vil vÕre naturligt, at dirigenten forsŒger at formå 
forslagsstiller til en uddybning (motivering) af forslaget. 

Herefter fŒlger en drŒftelse af forslaget.

Efter drŒftelse, skal dirigenten konkludere, hvorvidt der af 
drŒftelserne kan udledes Õndringsforslag til forslaget. 

Efter dirigentens beslutning stilles enten forslag og/eller 
Õndringsforslag til afstemning. Det er dirigentens 
opgave, at beslutte, hvorvidt der er tale om 
Õndringsforslag, der udelukker et forslag, eller hvorvidt 
der er tale om sidestillede forslag. 

Forinden afstemning gennemfŒres undersŒger 
dirigenten, hvorvidt generalforsamling Œnsker skriftlig 
afstemning. 

Ved optÕlling af stemmer deltager dirigenten altid. 
Forslagsstillere har pr. kutyme ret til at deltage i 
stemmeoptÕlling. Det vil ligeledes vÕre naturligt, 
såfremt bestyrelsens formand deltager.

5. Budget

Bestyrelsens formand – eller et bestyrelsesmedlem – 
gennemgår bestyrelsens forslag til budget, der skal 
indeholde en gennemgang af forventet udvikling i 
regnskabsperioden.

En skriftlig udgave af forslaget til budget uddeles til 
generalforsamlingen – eventuelt kan dette fravÕlges, 
såfremt forslaget til budgettet of fentliggŒres for 
medlemmerne forinden generalforsamlingen. 

Efter gennemgangen spŒrger dirigenten, hvorvidt 
generalforsamlingen har spŒrgsmål til budgettet. 
SpŒrgsmål kan alene omhandle budgettet. Det er 
dirigentens opgave at sŒrge for, at spŒrgsmål til 
budgettet ikke udarter sig til diskussioner eller drŒftelser.

Efter spŒrgerunden undersŒger dirigenten, hvorvidt 
forslaget kan anses for vedtaget eller forkastet af 
generalforsamlingen.

6. FastsÕttelse af kontingent

Det vil vÕre naturligt, at bestyrelsens formand som det 
fŒrste tilkendegiver, hvorledes bestyrelsen stiller sig til 
dette punkt. 

Herefter undersŒger dirigenten, hvorvidt 
generalforsamlingen Œnsker Õndring i kontingent. 

Det vil vÕre naturligt, at dirigenten forsŒger at formå 
eventuel forslagsstiller til en uddybning (motivering) af 
forslaget. 

Herefter fŒlger en drŒftelse af forslaget.
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Efter drŒftelse, skal dirigenten konkludere, hvorvidt der af 
drŒftelserne kan udledes Õndringsforslag til forslaget. 

Efter dirigentens beslutning stilles enten forslag og/eller 
Õndringsforslag til afstemning. Det er dirigentens 
opgave, at beslutte, hvorvidt der er tale om 
Õndringsforslag, der udelukker et forslag, eller hvorvidt 
der er tale om sidestillede forslag. 

Forinden afstemning gennemfŒres undersŒger 
dirigenten, hvorvidt generalforsamling Œnsker skriftlig 
afstemning. 

Ved optÕlling af stemmer deltager dirigenten altid. 
Forslagsstillere har pr. kutyme ret til at deltage i 
stemmeoptÕlling. Det vil ligeledes vÕre naturligt, 
såfremt bestyrelsens formand deltager.

7. Valg til bestyrelsen

Indledningsvist skal dirigenten oplyse, hvor mange 
bestyrelsesposter, der er ledige – herunder, at der skal 
vÕlges 2 nye suppleanter. 

Dirigenten kan spŒrge, hvorvidt generalforsamlingen 
Œnsker en uddybning af, hvad der ligger i hvervet som 
bestyrelsesmedlem. Såfremt dette er tilfÕldet 
gennemgår det bestyrelsesmedlem, der har stŒrst 
anciennitet og som ikke er på valg, objektivt og neutralt 
hvervets indhold.

Dirigenten skal spŒrge, hvem der fra bestyrelsen og af 
suppleanterne er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne og 
suppleanterne bŒr herefter enkeltvis tilkendegive, 
hvorvidt de Œnsker at genopstille til bestyrelsen. 

Herefter skal dirigenten spŒrge, hvorvidt der er nogen 
fra generalforsamlingen, der Œnsker at opstille til 
bestyrelsen. Kandidaten skal gives lejlighed til at motivere 
sit kandidatur.

Herefter skal dirigenten spŒrge, hvorvidt der er nogen 
fra generalforsamlingen, der Œnsker at pege på en anden 
til bestyrelsen. Efter en sådan motivering, skal dirigenten 
spŒrge personen, der Œnskes opstillet, hvorvidt personen 
Œnsker at modtage eller nÕgte opstilling. Kandidaten skal 
gives lejlighed til at motivere sit kandidatur.

Det er pr. kutyme ikke muligt at opstille til valg til suppleant 
alene.

Efter konstatering af, at der ikke er yderligere kandidater, 
skal dirigenten spŒrge, hvorvidt der er nogen, der Œnsker 
at motivere sit eget kandidatur, såfremt dette ikke er sket 
tidligere, eller andres kandidatur.

Forinden afstemning gennemfŒres undersŒger 
dirigenten, hvorvidt generalforsamling Œnsker skriftlig 
afstemning. 

Hvert fremmŒdt medlem har et antal stemmer svarende 
til antal ledige bestyrelsesposter. 

En skriftlig stemme er ugyldig, såfremt denne indeholder 
et navn, der ikke er på valg. I Œvrigt beslutter dirigenten, 
hvorvidt en afgiven stemme er ugyldig.

Ved optÕlling af stemmer deltager dirigenten altid. 
Opstillede personer har pr. kutyme ret til at deltage i 
stemmeoptÕlling. 

Efter optÕlling af stemmer bekendtgŒr dirigenten 
resultatet med angivelse af antal stemmer for hver 
opstiller. 

8. Valg af revisor

Det vil vÕre naturligt, at bestyrelsen stiller forslag om 
valg af revisor, der på forhånd har tilkendegivet at ville 
modtage valget. 

Herefter skal dirigenten spŒrge, hvorvidt der er nogen 
fra generalforsamlingen, der Œnsker at opstille som 
revisor. Kandidaten skal gives lejlighed til at motivere sit 
kandidatur.

Herefter skal dirigenten spŒrge, hvorvidt der er nogen 
fra generalforsamlingen, der Œnsker at pege på en anden 
som revisor. Efter en sådan motivering, skal dirigenten 
spŒrge personen, der Œnskes opstillet, hvorvidt personen 
Œnsker at modtage eller nÕgte opstilling. Kandidaten skal 
gives lejlighed til at motivere sit kandidatur.

Efter konstatering af, at der ikke er yderligere kandidater, 
skal dirigenten spŒrge, hvorvidt der er nogen, der Œnsker 
at motivere sit eget kandidatur, såfremt dette ikke er sket 
tidligere, eller andres kandidatur.

Forinden afstemning gennemfŒres undersŒger 
dirigenten, hvorvidt generalforsamling Œnsker skriftlig 
afstemning. 

Hvert fremmŒdt medlem har en stemme. 

En skriftlig stemme er ugyldig, såfremt denne indeholder 
et navn, der ikke er på valg. I Œvrigt beslutter dirigenten, 
såfremt afgiven stemme er ugyldig.

Ved optÕlling af stemmer deltager dirigenten altid. 
Opstillede personer har pr. kutyme ret til at deltage i 
stemmeoptÕlling. 

Efter optÕlling af stemmer bekendtgŒr dirigenten 
resultatet med angivelse af antal stemmer for hver 
opstiller. 

9. Eventuelt

Det vil vÕre naturligt, at bestyrelsen åbner punktet med 
forslag til aktiviteter, indsatsområder, prioriteringer og 
lignende, som bestyrelsen Œnsker debatteret.  

Dirigentens opgave er at styre diskussioner og 
drŒftelser, herunder holde ro og orden. 

Der kan ikke foretages bindende afstemninger under 
punktet eventuelt, der reelt vedrŒrer forslag, der skulle 
have vÕret behandlet under punkt 4.

Dirigentens beslutninger er bindende for 
generalforsamlingen, medmindre disse strider mod 
vedtÕgterne. 

Bestyrelsen, maj 2006
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