
Forretningsorden - Sommerbyen Ejbyvænges generalforsamling
§ 1  Formanden åbner mødet til den fastsatte 
tid og leder valget af en dirigent. 
Hvis flere end een bringes i forslag, stemmes 
der ved håndsoprækning i den rækkefølge, 
hvori forslagene er indgået. 
 
 
§ 2  Dirigenten skal sikre sig, at generalfor-
samlingen er lovligt indvarslet, oplæse dags-
ordenen, forestå nedsættelsen af et stemme-
udvalg på 3 personer samt lede generalfor-
samlingens forhandlinger. 
 
 
§ 3  Alle indlæg fra medlemmerne skal fore-
gå fra talerstolen. 
 
 
§ 4  Dirigenten giver deltagerne ordet i den 
rækkefølge, hvori dette er begæret. 
Såvel dirigenten som forsamlingen kan stille 
forslag om begrænset taletid og debattens 
afslutning. 
 
 
§ 5  Er der begæret afslutning, skal dirigen-
ten - forinden afstemning foretages - fore -
spørge om nogen, udover allerede indtegne-
de talere, ønsker ordet eller vil stille æn- 
dringsforslag, da sådanne ikke kan modta-
ges, efter at afslutning er vedtaget. 
Når det er vedtaget at afslutte debatten med 
de indtegnede talere, kan der ikke indtegnes 
andre talere end forslagsstilleren. 

Formanden - eller den bestyrelsesansvarlige 
for området - kan dog få ordet for at besvare 
eventuelle spørgsmål. 
 
 
§ 6  Der stemmes på det antal kandidater, der 
skal vælges. Det foregår ved, at man påfører 
navnene på de kandidater, man ønsker valgt, 
på de udleverede stemmesedler. 
Stemmeudvalget tæller stemmerne. Ved 
stem melighed, foretages der omvalg. Ved 
fortsat stemmelighed foretager dirigenten 
lodtrækning i overværelse af de tilstede-
værende kandidater. 
 
 
§ 7  Hvis dirigentens ledelse af mødet væk-
ker mistillid, iværksætter dirigenten straks en 
afstemning for at få klarlagt, hvorvidt han 
fortsat nyder forsamlingens tillid. 
Der skal være absolut flertal - mere end 50 
pct. af de stemmeberettigede - for at kravet 
til dirigenten om at fravige pladsen, skal 
efterkommes. 
Formanden leder valget af ny dirigent. 
 
 
§ 8  Denne forretningsorden er gældende 
indtil ny vedtagelse. Forslag til forretningsor-
denen kan fremsættes direkte på generalfor-
samlingen under punkt 1 i dagsordenen. 
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