Forretningsorden for Generalforsamlinger i Dragsholm Modelflyveklub.
1. Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag til dirigent. Dirigenten vælges ved
håndsoprækning og valget afgøres ved almindeligt flertal.
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indkaldt, hvorefter dagsorden
oplæses.
3. Dirigenten sætter straks under afstemning, - valg af stemmeudvalg, afstemningen foregår ved
håndsoprækning. Dirigenten er formand for stemmeudvalget. Stemmeudvalget kontrollerer
eventuelle fuldmagter. En fuldmagt givet skriftligt skal indeholde fuldmagtgivers navn og
underskrift, samt fuldmagthavers navn. En fuldmagt, der i stedet er givet pr. e-mail, er gyldig
uden fuldmagtgivers underskrift, hvis den fuldmagtgivende e-mail også er sendt til
bestyrelsen, samt sendt fra og til de e-mail adresser, der i flg. medlemslisten, er knyttet til
fuldmagtgiver samt til fuldmagthaver.
4. Dirigenten kan til enhver tid foreslå afstemning om afslutning af en debat, med de indtegnede
talere. Dog kan formand og forslagsstiller altid få ordet for en afsluttende bemærkning.
5. Dirigenten efterlyser om regnskabet ønskes oplæst. Regnskabet sættes under afstemning ved
håndsoprækning.
6. Kun forslag der er rettidigt indsendt, kan behandles på generalforsamlingen. Dirigenten skal
give ordet til forslagsstilleren først.
7. Afstemning om forslag skal almindeligvis foregå ved håndsoprækning, dog skal der foretages
skriftlig afstemning, hvis dette begæres.
8. Dirigenten er pligtig til, at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til dagsordnen.
Dirigenten er i denne henseende suveræn.
9. Hvis et medlem anmoder om ordet til forretningsordnen, skal medlemmet angive til hvilket
punkt på dagsordnen, samt i øvrigt have ordet før andre på talerlisten. Hvis medlemmet ikke
holder sig til forretningsordnen, skal dirigenten straks fratage medlemmet ordet.
10. Dirigenten har mulighed for at suspendere generalforsamlingen, hvis det skønnes påkrævet.
11. Ændringer til den gældende forretningsorden, kan kun ske på generalforsamlingen ved
indsendelse af forslag i henhold til klubbens vedtægter. Eventuelle ændringer vil først få
virkning fra den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Foranstående forretningsorden er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2019
Dirigent:
Niels Leitritz

Referent:
Steffen Rasmussen

