
1. Der vælges en dirigent, til at lede generalforsamlingen. 

Valget af dirigent ledes af formanden. 

2. Dirigenten vælges ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed foretages omvalg. 

3. Efter valget overtager dirigenten ledelsen af generalforsamlingen, og starter med at konstatere, om 

generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

4. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning, enten straks eller med de indtegnede talere. Forslag herom 

kan også stilles af mødedeltagerne. 

5. Når det er vedtaget, at afslutte debatten med de indtegnede talere, kan der ikke indtegnes andre talere end 

forslagsstilleren. Formanden kan dog få ordet for at besvare evt. spørgsmål. Formanden kan også vælge, at lade 

andre fra bestyrelsen svare. 

Der kan ikke stilles nye forslag efter vedtagelse af afslutning. 

6. Dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Forslag herom kan også stilles af mødedeltagerne. 

7. Ingen kan, uden generalforsamlingens samtykke, få ordet mere end 3 gange til samme sag. 

8. Dirigenten meddeler talerne ordet i den rækkefølge, ønsket herom er fremsat. I særlige tilfælde kan dirigenten, 

uden generalforsamlingens samtykke, fravige denne regel for korte bemærkninger. 

9. Ingen må tale, før dirigenten har givet vedkommende ordet. Der tales fra den af dirigenten anviste plads. 

10. Ingen kan indtegne sig for mere end en tale ad gangen. 

Ingen kan indtegne sig som taler i en sag, før forhandlingerne om sagen er påbegyndt. 

11. Ved alle afstemninger er simpelt stemmeflertal afgørende. 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget, og kan ikke genfremsættes med samme ordlyd. 

12. Der stemmes ved håndsoprækning. Hvis bestyrelsen eller 1/4 af forsamlingen forlanger det, skal skriftlig 

afstemning dog foretages. 

Alle stemmer fra deres pladser. 

Ved krav om skriftlig afstemning, varetager dirigenten valg af et stemmeudvalg på 3 personer, der indsamler og 

optæller stemmesedlerne. 

13. Dirigenten sætter dagsordenens punkter under forhandling i den orden de er opført og kan ikke fravige denne, uden 

generalforsamlingens samtykke. Efter punktets behandling sætter dirigenten dette til afstemning. 

14. 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, udpeges en stedfortræder. 

15. Såfremt der udtrykkes “mistillid” til dirigenten, sættes dette straks under afstemning. For at kravet om, at en 

dirigent skal “vige sit sæde” skal efterkommes, skal dette vedtages med 2/3 af stemmerne. Formanden leder i 

påkommende tilfælde valget af ny dirigent. 

16. Anmoder et medlem om ordet “til forretningsordenen”, er det denne forretningsorden, der henvises til. 

Vedkommende må samtidig med anmodningen angive hvilket punkt, der ønskes ordet til. 

17. Hvor denne forretningsorden ikke er fyldestgørende dækkende, gælder under alle omstændigheder LOVE FOR 

DANSK EL-FORBUND. 

18. Denne forretningsorden er vedtaget på den ordinære generalforsamling i foråret 2005, og kan kun ændres på en 

ordinær generalforsamling efter rettidig indsendelse af forslag. 

Evt. ændringer er da gældende fra og med førstkommende ordinære generalforsamling efter ændringen. 

 

 

 

 Dato                                                   Dirigent 




