
Forretningsorden for Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling 2021  

1. Denne forretningsorden relaterer sig til Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling 2021, som afholdes 

online via mødeplatformen Microsoft Teams, torsdag den 18. marts kl. 17.00-18.30.  

2. Hver stemmeberettigede medlemsforening og -gruppe udpeger én stemmeansvarlig og angiver dennes 

navn og kontaktoplysninger ved tilmelding.  

3. For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen kræves medlemskab af Frivilligcenter Hillerød. 

4. Den udpegede stemmeansvarlige har ansvaret for stemmeafgivning under generalforsamlingen og skal 

således deltage i hele generalforsamlingen samt være tilgængelig via e-mail og telefon under 

generalforsamlingen.  

5. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Herefter overtager dirigenten 

ordet og leder valget af referent og stemmetællere. 

6. Godkendelse af nærværende forretningsorden indsættes som andet punkt på dagsordenen.  

7. Grundet generalforsamlingens online afholdelse indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen også 

vælger en digital tovholder, der kan assistere dirigenten i den tekniske afvikling, herunder holde styr på 

talerrækken, chatten samt evt. tekniske udfordringer undervejs.  

8. Dirigenten har ansvaret for at lede generalforsamlingen og sikre, at den afholdes på en juridisk forsvarlig 

og hensigtsmæssig måde. Dirigenten har ret til at styre diskussioner, herunder afslutning af debatter.   

10. Under debat af dagsordenens punkter får deltagere ordet i den rækkefølge, de indtegner sig i via 

funktionen ”Ræk hånden op”  

11. Debatten foregår mundtligt efter talerrækken. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse – heller 

ikke ved at skrive i chatten.  

12. Når en deltager får ordet af dirigenten, slås mikrofonen til og deltagere præsenterer sig med navn og 

forening/gruppe. Efter endt taletid tages hånden ned og mikrofonen slukkes. 

13. Tekniske spørgsmål kan stilles via chatten.  

14. Afstemning foregår ved håndsoprækning (valg af dirigent, stemmetællere, referent, godkendelse af 

forretningsorden, beretning, regnskab, valg af bestyrelse og suppleanter og valg af revisor) 

17. Af hensyn til stemmeoptælling samt mulighed for kontrol af resultatet bedes alle stemmeberettigede 

foreninger og grupper deltage i alle afstemninger.  

18. Vedtagelse af forslag sker ved almindeligt stemmeflertal. Hver medlemsforening har en stemme. Der 

kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

19. I tilfælde af tekniske problemer eller nedbrud kan stemmeafgivelse ske telefonisk på 2750 8037. 

Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af denne forretningsorden eller Frivilligcenter Hillerøds vedtægter, 

afgøres af dirigenten. 

 
Frivilligcenter Hillerøds Bestyrelse  
17. februar 2021 


