Boligforeningen Fjordblink

Forretningsorden for generalforsamlingen
den 5. maj 2015.
Sammen med boligforeningens vedtægter § 6 til § 10 gælder følgende retningslinjer for afvikling af
generalforsamlingen:

Generalforsamlingen vælger en dirigent.
Dirigenten
- Påser at vedtægter og forretningsorden overholdes
- Leder forhandlingerne og sikrer at alle får ordet i den rækkefølge, de anmoder om det.
- Ansvarlig for, at afstemninger foregår korrekt.
Referat.
Alabu Bolig er ansvarlig for at der tages referat. Der føres referat over de trufne beslutninger og
nøjagtige afstemningsresultater. Referatet underskrives af sekretæren, dirigenten og formanden.
Stemmeudvalg.
Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg. Stemmeudvalget bistår dirigenten ved afstemninger.
Dirigenten fastsætter stemmeudvalgets størrelse.
Forhandlingerne.
Generalforsamlingens deltagere får ordet i den rækkefølge, man markerer det. Bruges ”vandrende”
mikrofon, er det ”mikrofonholder” og dirigent, der holder øje med, at rækkefølgen overholdes. Man
oplyser navn og hvor man kommer fra. Bruges der ikke ”vandrende” mikrofon, henvender man sig
til dirigenten og der tales fra talerstolen.
Dirigenten eller generalforsamlingen kan beslutte begrænset taletid, ligesom generalforsamlingen
kan forlange debatten til et bestemt punkt afsluttet.
Indlæg og forslag til et bestemt punkt til dagsordnen kan ikke fremsættes efter at debatten om det
pågældende punkt er afsluttet.
Afstemninger.
Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset
antallet af fremmødte personer fra lejemålet.
Dirigenten kan beslutte eller 1/3 af forsamlingen kan forlange skriftlig afstemning.
Bortset fra valg og de spørgsmål der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør
generalforsamlingen alle spørgsmål ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og
blanke stemmesedler tæller ikke med i antal afgivne stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Står stemmerne lige eller forkastes organisationsbestyrelsens beretning, betragtes det som
mistillidsvotum til bestyrelsen. Generalforsamlingen afbrydes og der indkaldes til en ny, hvor hele
bestyrelsen er på valg.
Er der stemmelighed omkring et forslag bortfalder forslaget.
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Valg af formand.
Er der kun et forslag til formand, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Er der to kandidater til posten, vælges den, som opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige
stemmer. Er der stemmelighed, foretages der ny skriftlig afstemning. Står stemmerne fortsat lige,
foretages der lodtrækning.
Er der flere end to kandidater til formandsposten og hvis ingen ved første afstemning opnår flere
end halvdelen af de gyldige stemmer, foretages der ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater,
der har fået flest stemmer. Er der stemmelighed, foretages der ny skriftlig afstemning. Står
stemmerne fortsat lige, foretages der lodtrækning.
Valg til bestyrelse.
Er der kun det antal forslag til bestyrelsen, som der skal vælges, er pågældende personer valgt uden
afstemning.
Foreslås et antal der er større end det, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Der skal
stemmes på det antal personer, der skal vælges. Er der færre eller flere navne, eller er et navn påført
flere gange er stemmesedlen ugyldig.
De, som har flest stemmer, er valgt. Er der stemmelighed mellem de to til den ”sidste” post i
bestyrelsen, foretages der lodtrækning.
Valg af suppleanter.
Er der kun det antal forslag til suppleanter, som der skal vælges er pågældende personer valgt uden
afstemning. Der foretages lodtrækning om rækkefølgen.
Foreslås et antal der er større end det, der skal vælges foretages skriftlig afstemning. Der skal
stemmes på det antal personer, der skal vælges. Er der færre eller flere navne, eller er et navn påført
flere gange, er stemmesedlen ugyldig.
De, som har flest stemmer, er valgt. Er der stemmelighed mellem de to til den ”sidste” post i
bestyrelsen, foretages der lodtrækning.
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