
Forretningsorden for generalforsamlingen 3F Mølleåen 
 
 

1. Formand eller næstformand åbner generalforsamlingen og leder valget af mindst 

en dirigent dog højst to. Dirigenterne fordeler selv hvervet mellem sig. 

 

2. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til 

vedtægternes § 9. Er dette ikke tilfældet kan dirigenten bede om forsamlingens 

billigelse til at afholde generalforsamlingen. Kan generalforsamlingens lovlighed 

ikke anerkendes, skal dirigenten suspendere generalforsamlingen. 

 

3. Dirigenten påser, at der føres beslutningsreferat, samt godkender og 

underskriver dette. Referatet skal senest en måned efter generalforsamlingen 

være til rådighed for medlemmerne på afdelingskontoret. 

 

4. Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan ikke tilføjes nye punkter. Dagsordenen 

godkendes af generalforsamlingen. 

 

5. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er 

gældende. Er der mere end et forslag, stemmes der om det mest vidtgående 

først. 

 

6. Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til den pågældende post, 

afholdes der prøvevalg. Fastholder alle deres kandidatur efter et prøvevalg, 

afholdes der urafstemning jf. vedtægternes § 13. 

 

7. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det 

foreliggende punkt. 

 

8. Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden 

eller afslutning med de indtegnede talere. 

 

9. Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, 

at vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratage 

vedkommende ordet. 

 

10. Dirigenten sørger for god ro og orden og at der benyttes god parlamentarisk 

tone i debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen 

i kortere eller længere tid. 

 

11. Dirigentens afgørelser er endelige. 

 

12. Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal dirigenten træde 

tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis 

mistillidsvotummet får flertal af de tilstedeværende stemmer, leder formanden 

en afstemning af ny dirigent. 

 

13. Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt dirigenten 

ønsker at deltage i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge. 


