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Generalforsamlingens forlob
1. Dirigent

1.1. Valg af dirigent
Dirigenten valges nomat pe og aF generalforsamlingen, men ienkelte og sjaldne UlfElde kan det darekte ivedtagterne vere
bestemt, atdirigenten udpeges af bestyrelsen. Sadstnavnte bestemmelse bor dog Lrndggs, da der normalt ikke vilvare nogen
s3glig begruodelse for at fratage generalforsamlingen denne kompetence, og da bestemmelsen kan risikere at skabe ubegrun-
det tvivl om dirigentens upartiskhed.

Valget afdirigent er det forste punkt pe eler udenfor dagsodenen, oq valgetfinder sted umiddelbart efter, at indlederen, ty-
pisk bestyrelsens formand, har budt deltagerne velkommen til modet.

Bestyrelsen har en naturlig pligt til at komme med et forslag til dirigent. Bestyrehen ell€r bestyrelsens formand bor inden gene-
ralforsamlingen h.ve afstemt med den pegaldende, at denne er villig til at p8tage sig hveruet, der for ejerforeningens med-
lemmer ikke kan betraqtes som et borgerligt ombud. Derved sikres ogse, at den p8g€eldende kan v.ere velforberedt og har haft
mulighed for at opfriske indholdet af ejerforeningens vedt egier og overveje dagsordenen og de afstemningstemaer m.v. denne
mette kunne give anledning til.

Indlederen mA spdrge forsamlinqen om der er andre forslag tildirigent, og hvis dette ikke er tilfaldet, kan indlederen uden
afstemning herefter konstatere, at denne eneste foresBede dirigent herefter er valgt, og overlade ordeltilden p:g.eldende.
Der kan selvsagt efterfolgende pe et hvilket som helsttidsp!nktstilles folslag om et mistillidsvotum, der herefter me bringes til
afstemnin9.

Stilles der derimod fra forsamlingen andre og dermed konklnerende forslag tildarigent, m: valget afdirigent treffes ved af'
stemning blandt modedelhqerne oq med indlederen som den, der leder afstemningen. Denn€ viltypisk finde sted ved hendsop-
retning og ved, at indlederen i den rekkefolge, kandidaterne er foresEet, sporqer generalforsamlingen, hvem der kan stemme
for den p8galdende kandidat, og den der herefter har feet flest stemmer er dermed valgt som di genL uanset om den p39El-
dende har f8et over halvdelen afstemmerne. Optelling afstemmer 09 disses stemmev€egt bor ske i overenssternmelse med
vedtagternes almindelige bestemmelser herom. Da medlemmernes stemmer normalt har v-gt efter rordelingstal, kan deite
forhold i visse situationer umuliggore afstemning alene ved hgndsoprakning og nodvendiggore anvendelse af stemmesedler.
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Fremsattes der efterfolgende folslag om mistillidsvoturn mod dirigenten, mA et sSdantforslag straks behandles og bring€s til
afsiemning for eller imod efter tilsvarende procedure som ved det oprindelige valq, dog s8ledes at dirigenten naturlist leder
denne vatghandling, hvis dirigenten ikke foretrakker, at lade indlede.en eller bestyrelsens formand forestS denne. Er der llertal
for forslaget om mistillidsvotum, g8r dirigenten af, og indlederen mA herefter udbede sig forslag til en ny dingent og om nod
vendigt foranledige gennemfort afstemning herom.

Undertiden stilles der under den senere debat s8kaldte sporcsmSl til foretningsordenen, der vedrorer sporgsm3l, om den pro-
cedure dirigenten folger, og de afgorels€r dirigenten tr€effer som led heri. Der er tradition for, at sSdanne proced!rcsporcsm8l
strak behandles og besvares ardirigenten l]denfor den almindelige talerekkerobe, men forholdet bor ikke udvikle sig tilen
l.engerevarende debat. Har en eller flere deltagere iforsamlingen mistettilliden tildiriqenten, me der stilles et mistillidsvotum,
der herefter mB bringes til afstemning.

1.2. Dirigentens kvalifikationer, valgbarhed, inhabilitet, m.v.
Dirigenten bor no.malt vere ibesiddelse af f6lgende kvalifikationer:

o Viden om foreningen og dennes vedt egter

o Viden om de punkter, der skal behandles

o Vere en rolig og myndig person

o Have storst mllig forlods accept blandt medlernmerne

o Vare upartisk og neutral i forhold til de punkter, der skal behandles og

o Vere hurtiq tilat bedomme konsekvenser afforslag og modforslag.

I manqel af modst8ende bestemmelse herom i vedtagterne er sevel medlemmer som ikke-medlemmer valgbare som dirigent.

Hvervet som dirigent er betydningsfuldt oq til tider ganske kompliceret, og der vil derfor ofte vdre tilbojdEhed til at forsB valg
af administrator, af restejendommens representant eller af andre, der formodes at vaere scenevante og have den fornodne
erfaring i ledelse aren qeneralforsamling.

Administrator kan imidlertid for sit vedlommende have andre opgaver iforbindelse n'ed qeneralforsamlingen, der kan gore det
vanskeligt foreneligt ogse samtidig at bestride dirigerthvervet, ligesom der pA generalforsamlingen kan vere sporgsm8l om
valg af administrator 09 e!t. kritik af administrator. Ved ejerforeninger kan restejendommens representant have naturlig an'
ledning til at udtale sig om punkterne pA generalforsamling og har personlig irteresse iog evt. aigorende indflydelse p: af-
stemningsresultaterne, hvilket kan give anledning til uklarhed om, hvom8r den p8galdende udtaler sig som dirigent eller som
diskussionsdeltager, og dermed m8ske - berettigeteller uberettiget - kritik af modeledelsen og afstemningsresultaterne.

For at und93 disse praktiske vanskeligheder og for at undgS diskussion om diigentens habilitet, bor man overveje at foresB
valg afen diriqent udenfor denne kreds, men som pA tilsvarende mAde er vanttilat lede moder, og son har edaring iafstem_
ningsteknik, f, eks. foreningens advokal. Er denne ogse adrninistator, kan de evr. praktiske vanskeligheder ved administrators
flere opgaver loses ved, at administrator ogs8 lader sig repr.esentere afden, der hos administrator idet daglige beskaftiger sag

med ejerforeningens forhold, og dette viljo normaltogs8 afandre grunde kunne vaere hensigtsm.essiqt.

Disse overvejelser bor foretages, selvom der ij!ridisk forstand nappe kan opst8 sporgsmSlom beslutningemes uqyldighed pe
qrund af dirlgentens inhabilitet, heller ikke ide tilfalde, hvor dirigenten selv er stemmeberettiget eller meske selv er pA valg
som bestyretsesmedlem eller administrator.

1.3. Dirigentens opgaver
Dirigenten skal pA en upadisk, saglig og fair m3de lede generalforsamlings afviklng og har ansvaret for beslutningernes gyldig-
hed. Darigenten kan evt. foretage €ndringer i dagsordenspunkter.es r€ekkefolge, hvis dette m3 ant.ges at medfore en mere
hensigtsmessig afvikling af generalforsamlingen.

Dirigenten bor, forud for hvervet eller som betingelse for at p:tage sig dette, sikre sig, at der er sternrnesedler til r8dighed
udformet pA en hensigtsm-ssig mede, og at der gives dirigenten fornoden o9 kvalificeret bistand ar en sekretaer, der under
m6det kan optegne og skrive referat af modets forl6b, s8ledes at dirigenten fuldtud kan koncentrere sig om at lede mode.

Endvidere bor dirigenten af hensyn til de senere afstemninger sike sig, at det behorigt registreres, hvem og hvor mange af
ejerForeningeos medlemmer, der e. til stede, s8velefter artal som efter Fordelingstal,
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Dirigenten (eller sekret eren) bor lobende resistrere, hvem der (typisk ved hAndsoprakning) rnelder sig som talere, og dernEst
sorge for atde pSgaldende fer lejlighed tilat udtale sig iden rekkefolge, de har meldt sig. Dirigenten bor dos samtidis have
for @je, a! det kan veere hensigtsmassigt, atfe sporgsmglog kommentarer tilet neermere afgranset emne, i eks. en post i

resnskabet, uddebatteret, selvom dette kan bryde taler.ekkefolsen.

Det er i princippet dirigenten, der afgor, hlorn8r et emne mA antaqes at v-re uddebatteret, o9 det er sebdes dirigenten, der
satter emnet elle. sporgsmglet til ahtemning.

1.4. Dirigentens ansvar
oet er dkigenten, der alen€ afgor oq har ansv.ret for de form€lle sporgsm8lom generalfoE.mlingens behandling afszgerne.

Kun ienkelte tilfalde kan spargsmal herom overlades til afstemning, f. eks, i relation tilforslag om generalforsamlingens ophor
eller uds.ettelse eller i relation til forslag om en sags atoisning, udsEttelse eller henvisning til udvals, men ossA her har dnigen'
ten ansvaret ior, at sadanne forslag reelt ikke er udtryk for e! onske orn at ahkere mindretallets synspunkter, idet dirigenten i

se faH mA udel!kke afstemnins herom.

Gyldigheden og rigtigheden af dirigentens afgdrelser kan som hovedregel efterproves afdomstolene. En retssag, hvor man
anfagter gyldigheden afen generalforsamlingsbeslutning, m€ anlaqges mod ejerloreningen som stdan o9 ikke mod dirigen-
ten, idet det jo kun er ejerforeninqen der har det isin magt at opfylde dommen. Afgorende for sagens udfald vil typisk vare,
om der er tale om v-sentliqe procedure- 09 formfejl, der mA antages at have p8vilket resultaiet al afstemningerne.

Derimod l..rn dirigenten sagsoges personligt for et evt. erstatningskrav, hvis nogen mener, at dirigenten ved en ansvarsp:dra-
gende fejleller forsdmmelse har pefort vedkommende et okonomisk tab. Har dirigenten handlet redeligtog efter bedste skdn
og Lrden tilgidesettelse af klare og ebenlyse regler, er der nEppe grLrndlag for ansvar for de beslutninger generalforsamlingen
nar frem tileller for generalforsamlingens nanglende behandling af et emne.

2. Generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutnings-
dygtighed
Dirigentens forste opgave er at tage stilling til generalforsamlingens lovlige indvarsling 09 til forsamlingens beslutningsdygtig'
hed.

2.1. Lovlige indvarsling
Vedrorende generalforsamlingens lovlige indvarsling mA dirigenten sammenholde indkaldelsen med vedtegternes bestemmel-
ser om indkaldelsewarglet laengde oq om indkaldelsens form og indhold i ovrigt, herunder om tid og sted for generalforsamlin-
gen er angivet tilstrekkeligt pr-cist, om dagsordenen er i overensstemmelse med vedtegteme m.v. Herefter mg dirigenten -
typisk efter foGt at have spu.gt forsamlingen, om der m8tte vare indsigelser - enten konstatere lovligheden eller, hvas der er
tale om vesenuiqe fejl, sirak h.eve modet.

Dirigentens afgorelse i se hens€ende kan ikke s€ettes til afstemning, men kafl selvsagt gores til genstand for en efterfolgende
retssag vedrdrende lovligheden afde beslltninger, der m8tte vare trlffet. Der kan ikke dispenseres fra bestemmelseme,
medmindre alle stemmeberettigede (og altsA ikke kun de modende) pe eller efter generalforsamlingen samtykker heri, men de
medlemmer, der har varet ulstede o9 v.eret bekendt med lejl ved indkaldelsen, men som desuagtet ikke har gjort indsigelse
mod generalforsamlinqens lovlighed, kan ikke efterfobende anfagte lovligheden,

Er der tale om en ektraordinar generalforsamling, e!,t. foranlediget af, at der pa den ordinere generalforsamling ikke var en
tilstrEkkelig kvalificeret majoritet til endeligt at vedtage en beslltn ng f. eks. om vedtegts:endringer, vil der ofte ivedtagteme
vare bestemmelse om, at indkaldelse tildenne skal ske inden 14 dage el. lign. Dette varsel kan give anledning til tvivl om,
hvorvidt man f. eks. kan afholde den ektraordinare generalforsamling pe samme ugedag (f. eks. onsdag) som den foffige
generalforsamling, o9 formuleringen bor om muligt undg8s. En mindre oveEkidelse af indkaldelsesvarslet pe en dag udelukker
dog normalt ikke generalforsamlingens lovlighed, n8r der er tale om en ekstraordiner ge.eralforsamling i er situation, sorn den

2.2. Generalforsamlings beslutningsdygtighed
SporgsmAlet om generalforsamlingens besUtningsdygtighed giver k!n .nledning til overvejelser, s6fremt det i vedtagterne er
bestemt, at der skal vere modt et bestemt antal eller en vis procent af medlemmerne, evt. efter fordelingstal. Et dette antal
eller denne procent ikke til stede mA generalforsamlingen udskydes. s8d.nne besternmelser er sadvanlige i andelsboligforenin-
gers vedtegter, men er sj€eldne i ejerforeningsvedtEgter, men kan doq forekomme i mindre ejerforeninser.
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Der kan ligge et indirekte krav om, at der skalv€ere et vist antal stemmer tilstede, derved, at nogle beslutninger, i eks. om
vedtEegtsendringer, kun kan traffes endeligt, sAfremt et narmere angivet antal af de stemmeberettigede stemmer for.

3. Ge ne ra lforsa m I i n gen s fo rl ab

3.1. Aflaggelse af arsberetning
Ner mddets lovlige indlGldelse er konstateret, ger diigenten over til neste punkt pA dagsordenen, hvilket typisk val vere af-
laggelse af bestyrelsens (formandens) beretning for det forlobne er fra.

Uanset nogle vedtagter indeholder bestemmelse om godkendelse afberetningen savner det mening at stemme om et faktisk
forlob, der ikke stAr til at andre eller om en beretning, der nu enqang er aflagt pg mere eller mindre ryldestgorende m8de.
Medlemmer mA stille supplerende sporgsm3l og e\t. iforbindelse heffied udtrykke sin kritik af besty.elsens arbejde oq efterfof
gende undlade pAny at valge samme bestyrelse eller evt. tilkendeg e, at man forbeholder sig at gore ansvar geldende mod

N3r beretnlngen er aflagt og sporgsmSl besvareL vildirigenten typisk blot konstaterg at berelningen er taget tilefterretning
e!t. med €n vis kritik, men er der fast kutyme for eller ivedtEegterne udtrykkelige bestemmelser om afstemning og godkendel'
se, mA dirigenten rcspektere dette og satte beretningen til afstemning- Resulterer denne afstemning i en nagtelse me dirigen-
ten blot konstatere dette, da nagtelsen ikke kan have nogen .etsvi ning, men hojst vare en moralsk tilkendegivelse. Nagtel-
sen kan dog selvsagt ivisse tilfalde opfattes som et mistillidsvotum tilformanden eller bestyrelsen, s8ledes atdenne mA ge af,
o9 s8ledes at de. igivet fald mA indkaldes til en ekstraordiner generalforsamling med bestyrelsesvatg p3 dagsordenen, hvis
dette emne ikke allerede er pA den aktuelle dagsorden eller kun en del af bestyrelsen er pe valg p3 den aktuelle generalforsam-
lin9.

3.2. Afleggelse og godkendelse af irsregnskab
Neste punkt pA dagsordenen viltypiskv.ere afl-ggelse og godkendelse ar Srsregnskabet, der bor vare lnderskrevet af - den
evt. generalforsamlingsvalgte - revisor 09 e!,t. ogs: af den hidtidiqe bestyrelse, hvilket diragenten i givet fald bor kontrollere.

Regnskab€t gennemges normalt af bestyrelsen eller afadminiskator. Det er ide€lt, stfremt rcgnskabet forelegges pe en s8dan
mede, at der ikke blot er tale om oplEsning aftallene idriftsregnskab og status, men at der snarere er tale om en gennemgang
afvasentlige poster og af poster, der er anderledes end forventet, og hvor det samtidig kommenteres, hvad der ligger ipo
sterne, og hvad der er begrundelsen for atoigelserne. Gennemgang af stahrs vil ofte stille store krav til foreleggerens pedago-
qiske evne., da posterne kan virke frernmede og uiorstAelige for regnskabsmassigt ukyndige medlernrner.

Der skal stemmes om regnskabet. Spgrcsm€let om godkendelse af regnskabet drejer sig om, hlorvidt regnskabet mA antages
at vare rigtigt opqjort og aflagt, alts8 udferdiget i overensstemmelse med de faktiske forhold, herunder at alle poster er med-
taget og ned de igtige belob, at der er sket tilstrakkelig henlagqelse til imgdeg8else attab og lign., men ipincippet ikke om,
hvorvidt man finder f. ek. en disposition os dermed en udgiftspost for kritisabel.

Oirigenten bor om muligt soge at pracisere, hvad en e,"t. kritik g8r ud p3, alts3 om den vedrorer rent bogholderimEessige foF
hold, om den vedrorer sporgsmebt om v.erdiansattelger m,v, eller orn den vedror€r andre forhold, sehdes at det efterfolgende
er muligt at vLrrdere, hvordan man kan rette p3 forholdene.

Nagtes godkendelse betyder det, at bestyrelsen ikke kan disponere pe grundlag af det foreliggende regnskab, der igivetfald
mg €endres og irettetstand udsendes tilmedlemmerne eller forel€egges pA en ny ekstrao.dinEr gene.alforsamling, og ivisse
grovere tilfalde, kan nagtelsen opfattes som et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, der nerefter m: gA af.

Sporgsm3let om godkendelse af regnskab;t er ikke det samme gom sporgsm8let om at give eller meddele decharge til bestyrel-
sen. sidstnavnte er generalforsamlingens tilkendegivelse af, at den ikke vilg6rejuridisk ansvar galdende mod bestyrclsen i

anledning af, hvad der fiemg3r af det fremlagte regnskab og de dispositioner, dette registrerer.

Principielt er der derfor ikke nogettilhinder for, at rnan kan stemme for godkendelse af et regnskab, der m3 antages at vere
opgjort korrekt i overensstemmelse med de faktiske forhold, selvom man anser de dispositioner, der har fort til dette regnskab
for kitisable. Da ejedoreningsvedtagterne normalt il(ke indeholder et sarskilt punkt om meddelelse af decharge tilbestyrelsen,
og da der ikke er kutyme for sarskilt stillingtagen helti|, vil der imidlertid ofte pA generalforsamlingen under punktet godken
delse af regnskab i hved fald under debatten kunne ske en vis sammenblanding alde to principielt forskellige sporgsmgl.

Da dirigenten ikke h.r nllighed for at satte et nyt punkt pA dagsordenen, altsA sporgsm€let orn decharge, bdr dirigenten
neppe under diskussionen iforbindelse med regnskabsgodkendelsen afsk ere en debat om forhold, der reeltville hore ind
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under et sAdant punkt, men ner der skalstemmes om godkendelse af regnskabet, bor dirigenten gore klart for forsamlingen, at
deter regnskabsgodkendelsen, der er afstemningstemaet og ikke sporgsm8let om at meddele decharge. Dirigenten m5 herefter
registrere afstemningsresultatet, uanset hvad der mete have motiveret medlemmerne til at stemme som de har, og det er ikke
dirigentens opgave at tage stilling til, hvad der efterfolgende skal vdre konsekvenserne af en e!4. manglende godkendelse.

Regnskabei vil normalt i forhold til foreningens i.dtagter og opkavede fEllesbidrag udvise enten et overskud eller et under
skud. Uansetom der ivedtagterne er bestemmelser hercm, me dirigenten enten iforbindelse med regnskabsgodkendelsen
eller iforbindelse med behandlingen af budgettet sorge for, at der tages stilling til, hvordan der skal disponeres i relation hertil,
alts8 om et overstud henholdsvis underskud skal udbetales tilhenholdsvig opkraves hos medlemmerne eller overfores tilneste
3r.

3.3. Foreleggelse af budget
Naste punkt pe dagsordenen viltypisk vere forelEggelse af budget eller qodkendelse af budget, udarbejdet af bestyrelsen og
dermed bestyrelsens forslag til fallesbidrag for den kommende eller indeve.ende periode.

Detvil normalt vere bestyrelsen, der forelEegger og motiverer budgettet evt. suppleret af administrator fors8vidt anger rene
rremskivninger af budgetposter.

Da det er bestyrelsens ansvar, at foreningens okonomier tilfredsstillende, vildetordinEre budget tiltider tun blave forelagttil
orienterang, men ner detforel.egqes, kan og bor man nappe hindre/ at der af geneElforsamlingen trefres konkrete beslutnin-
ger om enkelte budgetposter, der onskes forhojet eller nedsat. Diriqenten bor derfor ikke afskare en droftelse eller afstemning
herom os slet ikke, hvis vedtasterne indeholder bestemmelse om, at budgettet skalgodkendes af generalforsamlingen eller at
fEllesbadraqene fastsattes pA generalforsamlingen. Foreningen harjo trods alt som udgangspunkt kun de indEegter (fEllesbi-
drag), der indbetales af medlemmerne, og disse me have en legitim og naturlig interesse iatvere direkte medbestemmende
over storrelsen af budgettet og dermed fellesbidraget og p3, hvorledes indbetalinger som udgangspunkt skal anvendes. Diri-
genten bor tikettelagge en afstemning s8ledes, at der trcds alt bliver vedtaget et budget, omend e\t. i en besksret udgave i

forhold til bestyrelsens oprindelige forslag, og bestyrelsen mA herefter afgore, om man vil kunne leve med dette, eller man vil
trakke sig eller undlade at (9en)opstille.

Har bestyrelsen fremlagt et budget og et forslag til fallesbidragets storrelse til vedtagelse pB generalforsamlingen, mA general-
forsamlingen som et endrinqsforslag tunne vedtage et mindre budgetog et mindre f.ellesbidraq, ogs8 selvom dette mette
betyde en rcduktion ifo old til det nuvarende.

Et forslag pe generaforsamlingen om forhojelse af budget og fellesbidrag iforhold tildet nuvarende eller iforhold tilden af
bestyrelsen iindkaldelsen loresBede forhdjelse, vil neppe kunne vedtages som et end.ingsforslag, med mindre der er tale om
sm8justeringer. Typisk vilet s8dant forslag reelt vere etforslag om nyinvesteringer eller gennemfdrelse af storre vedligeholdel-
sesarbe.ider, og et s8dani forslag kan ikke fremsettes som andringsforslaq til budqet og f.ellesbidraq, men ma fremsattes oq
behandles som et serstilt forslag fra medlemmerne o9 medtages pe dagsordenen og i det hele fdlge de regler, der i relation til
frister m.v. salder for fremsattelse afforslag til generalforsamlingen.

3.4. Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
Herefter og inden punktetvalg af bestyrelsesmedlemmer bor som regelfolge punktetforslag fra bestyrelsen eller indkomne
forslag fra medlemmer.e, idet en vedtagelse eller forkastelse heraf kan have betydning for, om medlemmerne af bestyrelsen vil
eller bdr trekke sig eller genopstille, o9 hvem der onsker atopstille oq fdre forslaget ud i livet. Der kan dog ogs8 argumenteres
for, at i hve( fald punktet indkomne forslag, a nogle tilfabe behandles efter valget og e!t. urniddelbaft for punktet eventLrelt,
da der trods alt ofte vil vare tale om mindre vidk€ekkende foElag, der naturligt kan behandles pa dette sted. oet er dirisenten,
der bestemmer r.ekkelolge

Forslag fra bestyrelsefl skal vare et selvstandigt punkt p5 dagsordenen og ikke indge !nder indkomne folslag, der bor reserve-
res forslag fra medlernmerne. Forslag fra bestyrelsen skal og bor fiemg8 af indkaldelsen, mens der i vedtagterne kafl vere
forskelliqe bestemmelser om, hvorn8r forslaq fra medlemmerne skal foreligge. Skalfolslag fra medlemmerfe vEere indsendt
inden en given dato bor generalforsamlingsindkaldelsen om muligt afvente denne dato og forslaget anfores i indkaldelsen, Er
dette ikke muligt eller ligger fristen for indsendelse af forslag inden for indkaldelsesvarslet, bor forslaget af bestyrelsen vare
eftersendt o9 udsendt til medlemmerne for at kunne behandles pA generalforsamlingen, medmindre forslaget blot lan opfattes
som andringsforslag til allerede foreliggende forslag, eller der er tale om uvasentlige forslag.

Forslaget bor iindkaldelsen vare formulerei pe en sedan mAde, at det klartoq pA en forsiSelig, loyalog dakkende m8de frem-
93r, hvad der agtes behandlet. Forslaget skal vere .ngivet som et dekkende emne, men behover normalt kke hverken at
vere udsendt isin tulde ordlyd eller at vere angivet idetaljer eller som et pracist afstemningstema, medmindre der er aktuelt
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behov herfor, eksempelvis i rorbindelse med vedtagtsandringer eller en konkret bemyndagelse til brug ved leneoptagelse el.
lign.

PA generalforsamlingen bor forslagets fulde ordlyd opleses og motiveres af forslagsstilleren. Er denne ikke tilstede bortfalder
forslaget i hvert fald, hvis ikke andre tistedevarende fremse$er forslaget som sit eget.

Dirigenten afgor herefter, om forslaget efter si! indhold er lovligt og i overensstemmelse med vedteegterne, idet forslaget i

modsat fald mA ah,ises, medmindre forslaget pA generalforsamlingen kan andres og omformuleres, sA det indholdsmeessigt
bringes i orden. Er iorslaget i indkaldelsen Ablot@ angivet som et ernne, mB dirigenten sorge for/ at forslaget pA gen€ralforsam-
lingen formuleres pA en sgdan mede, at det kan anvendes som af6temningstema.

3.5. Valg af bestyrelse eller formand for bestyrelsen
Herefter folger normalt valg af medlemmer til bestyrelsen, evt. opdelt i enkelte punkter saledes, at formanden v-lges sarskilt
og s8ledes, at der yderliqere velges suppleanter tilbestyrelsen.

Hvis der i vedtegterne er sadige afgangsbestemmelser, s8ledes at f. ek. halvdelen af medlemmerne ardr hvert andet 3r el.
lign., bor det af indkaldelsen rremg8, hvor mange der er pe valq, og hvem der afgAr, men det er nappe en gyldighedsbetingel-
se. Er der ingen sarlige regler om valgperiode 09 afgangsorden, me det antages, at hele bestyrelsen er pA valg, oq at valget
gelder for et er afgangen. som en servace kan man e!t. yderliqere iindkldelsen anqive, om afgSende medlemmer er villige til
genvalg, eller hvem der af bestyrelsen e!t. foreslSs nyvalgt. Diigenten mA fastsB, hvor mange der skal valge6, hvem der er pe

valg og for hvilken periode, 09 herefter bede om forslag til mulige kandidater. Diriqenten mA have gjort sig klart, hvilken ar-
stemningsprocedure, der bor folges, s:fremt der er flere kandidater end ledige pladser i bestyrelsen, o9 hvo.ledes man bor
forholde sig i relation til valg af supplearlter.

Er valg afformanden et selvstandigt punkt pe dagsordener skalforslag o9 afstemning herom ske serskit.

Vedrorende valg af bestyrelse og valg afsuppleanter kan dirigenten lanset mod$eende vedtegtsbestemmelse af praktiske
grunde bestemme, at afstemning skalske samtidig, sebdes at de kandidater, derfer flest stemmer indveelges i bestyrelsen og
de andre valges som suppleanter indenfor det mulige antal. Deite forudsetter dog, at kandidaterne har tilsluttet sig dette
alternativ, hvilket ikke altid er tilfeldet, idet nogle kandidater m8ske nok er villige til at modtage valg som suppleant men ikke
som bestyrelsesmedlem eller omvendt.

3.6. Valg af revisor og administrator
Valg af revisor og e\t. revisorsuppleant oq valg af administrator giver normalt ikke anledning til sErlige overvejelser for dirigen-
ten, der dog selvsagt me kontrollere, at de p:galdende oprylder evt. krav i vedtagterne orn kvalifikationer, autorisation el. lign.
Dirigenten mB ogs8 her have gjortsig klad, hvilken afstemningsprocedlre, der bor folges, stfremt der er flere kandidater.
Normalt vil dirigenten folge s.mme retningslinier som vedrorende valg af bestyrelsesmedlemmer.

3.7. Eventuelt
Under punktet eventuelt, eller for den sags skyld ogs8 uden dagsordenen formelt indeholder et sSdan salskilt punkt, kan alle
forhold, dervedrorer ejeforeningen tages op til uformel droftelse, men der kan ikke finde nogen afstemning eller beslutning

Det vil ofte vare unde. dette punkt, at bestyrelsen kan fe inspi.ation til, hvilke ernner o9 forhotd, der ligger medlemmerne pa
sinde, og sorn b€styrelsen efterfolgende kan overueje att.qe op, og dkigenten bor derfor nappe isin modeledelse alskEre alt
for mange droftelser.

Omvendt bor dirigenten normalt ikke, eller i hverl fald kun i begrenset omfang, tillade s:kaldte vejledende afstemninger, der
reelt er uden virkninq, men som af bestyrelsen og medlemmerne alligevel ofte opfattes som bindende, i hvert fald moralsk.

4. Referat
Dirigenten har ansvaret for, at der udfErdiges referat, som dirigenten godkender og iWivlstilfEelde afgor, hvad der skal st8, idet
detjo er diriqenten, der har ledet generalforsamlingen og dermed fomodes at vare den, der har det bedste overblik over og
forst8else for, hvad der er passeret. D€t er ifolqe vedtegt eller sadvane en fast regel, at referatet underskives af dirigenten.
Der er i noqle ejerforeninger vedtagtsbestemmelse om eller kadition for, at ogs8 bestyrelsen eller formanden medunderskriver,
men dette sker i sB fald i realiteten kun som en bekreftelse p3, at de psgaldende er bekendt med rereratet.
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Referatet tjener som bevis intemt og ovedor tredjemand for, hvad er foreg8et og besluttet pA generalforsamlingen. Hvor udfor-
ligt 09 detaljeret referatet skalvBre afhanqer afskik og brug iden pegebende ejerforening, men ogse afom referatet blot
skal dokumentere trufne beslutninqer, om referatet skal anvendes som led i en videre debaL eller om rereratet skal tjene som
dokumertation overfor bank, tinglysningskontor eller andet.

Referatet bor normalt indehold€ folgende op,ysninger

o lvlodetad 09 -sted 09 modets art

o Evt. antal modende s3velefter antalsom efter fordelingstal

o Dirigentens konstatering af generalforsamlingens lovlige indva.sling og beslutningsdygtighed

o Modets dagsorden

o Alle fremsatte forslag og opstillede kandidater

o De afgivne beretninger m.v. evt. i bilagsform og alle trufne beslutninger ellerforetagne valg og med hvilke antal
stemmer dette er sket

o Angivelsearbeslutningsgrundlaget

o Angivelse af hvorievt, uenighed idetvasentlige har best8et og hovedsynspunkterne heriog evt, om Onsket oplysninq
om enkelte medlernmers protest, rnen normalt ikke en udforlig beskrivelse af de enkelte rnedlemmers synspunkter el

lerAtale@

o OirigentensbeslutningeromeventuelleproceduresporgsmAl.

Referatel bor udsendes til medlemmerne indenfor en overskuelig periode efter generalforsam ingen.
G6 tiltoppen af siden
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