
FORSLAG 

FORRETNINGSORDEN TIL ODENSE LÆRERFORENING 
GENERALFORSAMLING 2021

1. Generalforsamlingen er virtuel, og da det er medlemmernes eget ansvar at have tilmeldt sig korrekt og 
at kunne leve op til de tekniske forudsætninger for at deltage, har foreningen forud for 
generalforsamlingen udsendt vejledninger samt tilbudt bistand til, hvordan medlemmer tilmelder sig 
generalforsamlingen korrekt samt for hvilke tekniske forudsætninger, der er for at deltage med fuld 
digital adgang. Generalforsamlingen kan dermed gennemføres virtuelt.

2. Generalforsamlingen indledes af formanden, der leder valget af dirigent.

3. En referent er udpeget af styrelsen.

4. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden.

5. Kontrol af stemmeafgivning: Da stemmeafgivning på den virtuelle generalforsamling foregår 
elektronisk, forudsættes korrekt stemmeoptælling. Relevansen af indsigelser mod en stemmeoptælling 
afgøres af dirigenten efter evt. konsultation med den tekniske leverandør. Ved afstemning anføres 
stemmetallene i referatet.

6. Dirigenten påser, at god parlamentarisk orden opretholdes. Det er dirigenten, der i den konkrete 
situation afgør, hvilken betydning evt. tekniske problemer skal have for afviklingen og gennemførelsen 
af generalforsamlingen. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.

7. Under generalforsamlingens forhandlinger kan formanden eller styrelsen forlange debatten afbrudt for 
at holde et kort styrelsesmøde. 

8. Under generalforsamlingen sendes forslag og ændringsforslag til 082@dlf.org til dirigenten. Dirigenten 
bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.  

9. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren 
når som helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

10. Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses eller, at debatten afsluttes straks efter de 
indtegnede talere. Formanden og forslagsstilleren er dog ikke omfattet af taletidsbegrænsning, ligesom 
formanden og forslagsstilleren bevarer retten til at begære ordet uanset, at det er besluttet at afslutte 
debatten efter de indtegnede talere.

11. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes §§ 25 og 26, hvorefter 
vedtagelse af vedtægtsændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
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