
  

 

 
  

Forslag til forretningsorden for Danmarks Lærerforening - Kreds 
13´s ordinære generalforsamling, torsdag den 11. marts 2021 

 
 

1. Generalforsamlingen åbnes af for-
manden. 
Kredsens faglige sekretær sørger 
for optagelse af referat. 
Referat af generalforsamlingen 
lægges på kredsens hjemmeside 
 

2. Generalforsamlingen afvikles efter 
den udsendte dagsorden.  

 
3. Dirigenten påser at forhandlingerne 

fremmes og at god parlamentarisk 
orden opretholdes. 
Generalforsamlingens deltagere må 
i alle tilfælde rette sig efter dirigen-
tens afgørelser. 

 
4. Talerne får ordet til det enkelte 

punkt eller underpunkt i henhold til 
den endelige dagsorden og den 
godkendte opdeling af debatten om 
formandens beretning.  
Talerne godkendes i den rækkeføl-
ge, de indtegner sig.  
Formanden og forslagsstilleren kan 
dog når som helst efter et indlæg 
begære ordet, ligesom dirigenten 
kan tillade en kort svarreplik. 
 

5. En talers første indlæg under et 
punkt eller et underpunkt i henhold 
til den endelige dagsorden og den 
godkendte opdeling af debatten om 
formandens beretning må ikke over-
stige 7 minutter.  
Øvrige indlæg under det samme 
punkt må ikke overstige 3 minutter. 
Dirigenten kan bestemme, at taleti-
den begrænses yderligere. Forman-
den og forslagsstilleren er dog und-
taget begrænsning af taletiden. 

 
 

6. Dirigenten eller 5 medlemmer kan 
stille forslag om, at debatten afslut-
tes straks eller efter de indtegnede 
talere. Træffes en sådan beslutning, 
kan kun formanden og forslagsstille-
ren yderligere tildeles ordet. 

 
7. Forslag og ændringsforslag skal ind-

leveres skriftligt til dirigenten. Diri-
genten bestemmer i hvilken række-
følge forslag og ændringsforslag 
sættes til afstemning. 

 
8. Alle afgørelser træffes ved alminde-

lig stemmeflerhed. Dog med undta-
gelse af vedtægtsændringer, der 
kræver 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmer stemmer for en æn-
dring. 
Stemmeret har kun medlemmer af 
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13. Afstemning kan foregå ved 
håndsoprækning, men skal være 
skriftlig, hvis mindst 25 deltagere 
forlanger det.  
Formanden eller kredsstyrelsen kan 
til enhver tid forlange skriftlig af-
stemning. 

 
9. Formanden eller kredsstyrelsen kan 

forlange debatten afbrudt for at af-
holde et kort kredsstyrelsesmøde. 


