
Dirigentens rolle ved Lokalforeningernes (LF) og klubbernes (PK/MK/BK) 

Generalforsamling. 

Varsling af generalforsamling 

LF/PK/MK/BK ordinær Generalforsamling skal være afholdt inden den 15. marts. Generalforsamlingen skal 

varsles i henhold til vedtægterne mindst 3 uger før afholdelse. 

Varslingen skal som minimum udsendelses ud via en af følgende kanaler: Lokalforeningens/klubbens 

hjemmeside, via E-mail, Facebook, brev eller annoncering i lokalpressen.  

Indkaldelsen skal indeholde: 

Tid, Sted, samt dagsorden (med evt, forslag for bestyrelsen) og kontakt oplysninger på Formanden, hvor 

medlemmer senest 2 uger før afholdelse kan indsende forslag til generalforsamlingen.  

Endelig dagsorden skal oplyses i de føromtalte kanaler senest 1 uge før. 

Se vedtægter og under dirigentens rolle på dagen vedr. hvad dagsorden skal indeholde ved indkaldelsen  

Dirigentens rolle ved Generalforsamling på dagen 

1. Valg af Dirigent: Efter valget skal Dirigenten sikre sig, at den ordinær generalforsamling er korrekt 

indkaldt i henholdt til vedtægterne. Altid godt lige at nævne hvor og hvornår den er annonceret. 

Ved for sen indkaldelse til Generalforsamling: Hvis du som dirigent kan konstatere, at generalforsamlingen 

er indkaldt for sent, eller på anden måde ikke lever op til de formelle krav i vedtægterne, så kan du som 

dirigent spørge generalforsamlingen om de kan se bort fra den vedtægt bestemte krav, så 

generalforsamlingen kan afholdes som planlagt. Ellers skal der indkaldes på ny, hvilket ofte betyder at 

generalforsamlingen ikke kan afvikles før den 15. marts.  

Derefter gennemgås dagsorden  

1. Valg af dirigent /valg af referent  

2. Bestyrelsens beretning 

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til Orientering 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse 

6. Eventuelt 

Opmærksomhedspunkter til dagsorden:  

2. Bestyrelsens beretning. Ordet gives til den i bestyrelsen, som ønsker at fremlægge den. Det er ofte 

formanden der fremlægger denne. Efter fremlæggelsen kan dirigenten høre om der er spørgsmål til 

beretningen, hvorefter generalforsamlingen takker for beretningen.  

3. Fremlæggelse af regnskab. Dirigenten orienterer generalforsamlingen at Lokalforeningen/klubbens 

regnskab fremlægges til orientering, da regnskabet bliver endelig godkendt af Hjerteforeningens 

økonomiafdeling og deres revision. Ordet gives til den i bestyrelsen der skal fremlægge regnskabet, vil ofte 

være kassereren. Efter fremlæggelsen kan dirigenten høre om der er spørgsmål til fremlæggelsen, 

hvorefter generalforsamlingen takker for gennemgangen.  



4. Behandling af indkomne forslag: Dirigenten kan med fordel høre bestyrelsen inden generalforsamlingen 

om der er indkommet rettidig forslag. Er dette tilfældes gives ordet til den på generalforsamlingen som har 

stillet dette forslag. Og Forslaget behandles af generalforsamlingen. Der kan ikke stilles forslag som ændre 

hovedvedtægterne for Hjerteforeningen. Forslaget diskuteres og den nuværende bestyrelse bidrager med 

hvad der er muligt indenfor de nuværende rammer i bestyrelsen og den kommende bestyrelse kan tage 

forslaget til efterretning.  

5. Valg af bestyrelse:  Dirigenten fremlægger, at der kan være mellem 5 og 7 i bestyrelsen (vælges for 2 år 

af gangen) og 2 suppleanter (vælges for et år af gangen) Dirigenten fremlægger hvilke 

bestyrelsesmedlemmer der er på valg og hvem der evt. ønsker genvalg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 

to år ad gangen.  

Dirigenten SKAL høre generalforsamlingen om der er nogle der ønsker at stille om til bestyrelsen? Er der 

flere end samlet 7 der ønsker at stille op til bestyrelsen (inkl. dem der ikke er på valg), skal der være valg. Se 

under ”kampvalg til bestyrelsen” Hvis der er samlet mellem 5-7 der ønsker at fortsætte/opstille takker 

generalforsamlingen for valget.  

Derefter spørger dirigenten om der er nogle der ønsker at stille op som suppleanter.  Er der flere end 2 der 

ønsker at stille op til bestyrelsen, skal der være valg. Se under ”kampvalg til bestyrelsen” Hvis der er max 

to takker generalforsamlingen. 

Når bestyrelsen er valgt, skal der til det kommende bestyrelsesmøde vælges Formand, næstformand og 

kasserer. Og efter behov andre poster/tovholder på lokale bestyrelsesopgaver. Valget skal sendes til 

Hjerteforeningen efterfølgende via et skema med poster i bestyrelsen.   

6. evt.  Dirigenten hører forsamlingen om der er nogle der har noget til evt. ellers takker dirigenten for god 

ro og orden. Derefter giver dirigenten evt. bestyrelsen for en afsluttende bemærkning.  

Kampvalg til bestyrelsen 

Dirigenten kan bede de opstillede kandidater om at sige lidt om dem selv og hvorfor de ønsker at stille op 

til bestyrelsen. Efter evt. fremlæggelse afholdes der afstemning. Dirigenten orienterer generalforsamlingen, 

at der kan ikke stemmes med fuldmagt og kun medlemmer af Hjerteforeningen har stemmeret.  

Dirigenten orienterer om afstemningen: Afstemning forgår på den måde at hvert 

generalforsamlingsdeltager afgiver en seddel på de personer vedkommet ønsker at være i bestyrelsen, i 

forhold til de pladser der er ledig (på valg) ex. hvis der er 3 bestyrelsesposter på valg og 4 der stiller op. Skal 

hvert medlem afgive en seddel med tre navne på, som de ønsker skal sidde i bestyrelsen.  

De tre navne der får flest stemmer bliver valgt til bestyrelsen. De kandidater der ikke bliver valgt, kan 

efterfølgende stille op som suppleanter, hvis de ønsker dette 

I tilfælde af stemmelighed, afholdes der en ny afstemning med de kandidater der fik lige mange stemmer.  

Når alle bestyrelsesmedlemmer/suppleanter er valgt, føres de valgte til referat.  

 

 


