
Punkt 1. 

 

Dirigenter 

Bestyrelsen foreslår Palle Rom LC´s sekretariat samt som hjælpedirigent Tina Else Aabo, 

Amager Fælled Skole. 

 

Punkt 2. 

Referenter  

Bestyrelsen foreslår Jacob Sønderby Pedersen og Nina Boertmann fra KLF's sekretariat  

 

Punkt 3. 

Forslag til forretningsorden 

Dette forslag bygger på, at generalforsamlingen i lighed med 2021 har en tematisk 

gruppedrøftelse: 

 

Forretningsorden 

Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent. 

2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte 

og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden oprethol-

des. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørel-

se. 

4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, lige som dirigenten kan tilla-

de en kort svarreplik. 

5. En talers første indlæg under et punkt eller underpunkt i forhold til den endelige dagsor-

den og den godkendte opdeling af debatten om formandens beretning må ikke overstige 5 

minutter. Øvrige indlæg under samme punkt eller underpunkt må ikke overstige 3 minut-

ter. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra disse bestemmelser. Diri-

genten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede tale-

re. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden eller forslagsstilleren yderligere til-

deles ordet. 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i 

hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Generalforsamlin-

gen kan dog ændre denne rækkefølge. 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægtens §§ 13. 



Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort 

møde. 

 

Generalforsamlingen vil blive suspenderet i 20 minutter, således at der kan foretages temati-

ske gruppedrøftelser. Efter gruppedrøftelserne leder formanden en kort opsamling, hvor 

eventuelle indlægsholdere har 2 minutter til at redegøre for drøftelserne i grupperne. Denne 

opsamling må maksimalt vare 15 minutter, hvorefter generalforsamlingen genoptages og 

mødeledelsen foretages af dirigenten. 

 

 


