
  
 

Forretningsorden 
 

for generalforsamlinger i Teleforeningen. 
 
 

Stk.1. Formanden åbner generalforsamlingen og stiller forslag til 2 dirigenter samt 
2 protokolførere, der vælges ved håndsoprækning. Valget afgøres ved almindeligt 
flertal.   

Stk.2. Dirigenterne kontrollerer om generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Derefter 
oplæses og godkendes dagsordenen. Dirigenterne gør opmærksom på, at 
spørgsmål til regnskabet skal stilles under debatten om bestyrelsens beretning. Di-
rigenterne skal spørge generalforsamlingen om protokollen ønskes oplæst.   

Stk.3. Dirigenterne forestår valg af mindst 3 stemmetællere. Afstemningen foregår 
ved håndsoprækning.   

Stk.4. Ved forslag fra medlemmerne kan dirigenterne straks foretage afstemning 
om afslutning af en debat med de indtegnede talere. Et angrebet medlem skal gi-
ves adgang til at forsvare sig. Formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærk-
ninger.   

Stk.5. Kun forslag, der i henhold til vedtægterne er rettidigt indsendt, kan behand-
les på generalforsamlingen. På baggrund af behandling af et hovedforslag kan der 
stilles skriftlige ændringsforslag. Forslagsstilleren og dernæst formanden kan altid 
få ordet til afsluttende bemærkninger.   

Stk.6. Afstemninger om forslag sker i almindelighed ved håndsoprækning, med-
mindre der er flertal for skriftlig afstemning. Hvor vedtægterne ikke giver særlige 
regler for afstemninger, afgøres disse med almindeligt flertal. I tilfælde af stemme-
lighed er det fremsatte forslag bortfaldet.   

Stk.7. Ved afstemninger om ændringsforslag sætter dirigenterne det mest vidtgå-
ende forslag under afstemning først.   

Stk.8. Ved valg til bestyrelse m. m. skal dirigenterne efterlyse forslag til kandidater 
og herunder oplyse om, hvem af de afgående der modtager genvalg. Dirigenterne 
kan beslutte skriftlig afstemning.   

Stk.9. Dirigenterne er pligtige til at fratage en taler ordet, såfremt denne ikke holder 
sig til det foreliggende punkt.  

Stk.10. Dirigenterne kan udskiftes, såfremt der er almindeligt flertal for dette. Diri-
genterne forestår denne afstemning. 



Stk.11. Gæster kan begære ordet under punktet "Eventuelt".   

Stk.12. Såfremt dagsordenen ikke kan færdigbehandles på den fastsatte general-
forsamling, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor dagsorde-
nen færdigbehandles.   

Stk.13. Ændringer til den her gældende forretningsorden kan kun ske ved indsen-
delse af forslag herom. Ændringer vedtages jævnfør stk. 6. Ændringer får først 
virkning fra den efterfølgende generalforsamling.   

 

Forretningsordenen vedtaget på generalforsamlingen den 8. oktober 2005, og se-
nest ændret den 14. april 2008. 

  


