
HF Møllehaverne
Møllehavestien 2
3300 Frederiksværk

Forretningsorden til brug ved generalforsamling

Åbningsprocedure 
1. Formanden åbner generalforsamlingen, giver praktiske oplysninger m.m., le-

der valget af dirigent, hvorefter denne overtager mødeledelsen. 

2. Valg af referent 

3. Konstatering af lovlig indvarsling 

4. Dirigenten fremlægger forretningsordenen til godkendelse 

5. Dirigenten fremlægger dagsordenen til godkendelse.

Forretningsorden
1. Dirigenten vælges ved simpelt flertal. Valget ledes af formanden. Dirigen-
ten varetager ledelsen af forhandlingerne om dagsordenens punkter.

2. Kun medlemmer af HF Møllehaverne er stemmeberettigede. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. Ved kontingentrestance bortfalder retten til at del-
tage i generalforsamlingen.

3. Dirigenten sætter dagsordenens punkter under forhandling i den orden, de 
er opførte, og kan ikke fravige denne uden generalforsamlingens samtykke. 
Dirigenten sætter efter punktets behandling, dette til afstemning.

4. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning enten straks eller 
med de indtegnede talere, ligesom dirigenten kan stille forslag om begræset 
taletid. Forslag herom kan også stilles fra deltagerne.

5. Når der er vedtaget at afslutte debatten med de indtegnede talere, kan 
der ikke indtegnes andre talere end forslagsstilleren. Dog kan formanden få 
ordet for at besvare evt. spørgsmål.

6. Dirigenten meddeler talerne ordet i den rækkefølge, begæring herom er 
indleveret. I særlige tilfælde kan dirigenten, uden generalforsamlingens 
samtykke, fravige denne regel for korte bemærkninger.

7. Ingen kan indtegne sig for mere end én tale ad gangen. Ingen kan indteg-
ne sig som taler i en sag, før end forhandlingen om sagen er begyndt. Ingen 
må tale uden dirigentens tilladelse. Der tales fra salens talerstol, medmindre 
dirigenten tillader, at taleren taler fra sin plads.

8. Ved alle afstemninger er absolut flertal gældende. Ved lovændringer dog 
kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 
Der stemmes ved håndsoprækning. Ved personvalg - hvis flere er opstillet - 
dog ved skriftlig afstemning. I tilfælde af skriftlig afstemning vælges et 
stemmeudvalg på tre personer, der indsamler og optæller stemmesedlerne.
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9. Dirigenten har, med forsamlingens tilladelse, ret til at indtegne sig selv 
som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den tillid, forsamlingen 
viser ham, da der ved korte indlæg ikke udpeges en anden dirigent. Ved 
større eller særlige indlæg fra dirigentens side overdrages dirigenthvervet til 
formanden(eller den anden dirigent).

10. Såfremt der udtrykkes "mistillid" til dirigenten, sættes dette straks under 
afstemning. Såfremt kravet om, at dirigenten skal "vige sit sæde" skal efter-
kommes, skal dette vedtages med absolut flertal. Formanden leder valget af 
nyt dirigentemne(r).

11. Såfremt et medlem udviser utilbørlig optræden, eller bruger ukvemsord, 
skal dirigenten standse vedkommende. Dirigenten kan hvis dette ikke 
imødekommes, forlange medlemmet udvist. Generalforsamlingen er pligtig 
til at være behjælpelig med dette.

12. Anmoder et medlem om ordet til "forretningsordenen", er det denne for-
retningsorden, der henvises til. Vedkommende må samtidig med begæring 
om ordet til "forretningsordenen" opgive til hvilket punkt i denne, der begæ-
res ordet til.

Således vedtaget søndag d. 17. marts 2013
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