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1. Alle stemmeberettigede får ved generalforsamlingens start udleveret stemmesedler.
Dirigenten afgør hvilken stemmeseddel, der skal bruges til hvilken afstemning.
2. Formanden forestår valg af dirigent.
3. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med
vedtægternes regler, og forestår valg af mindst 4 stemmetællere.
4. Dagsordenens punkter behandles i den rækkefølge dagsordenen angiver. Afvigelser herfra
kan besluttes af generalforsamlingen.
5. Alle fremmødte på generalforsamlingen, herunder særligt inviterede gæster kan begære
ordet.
6. Indtegning af talere kan først begynde, når forhandlingerne om det pågældende punkt er
startet.
7. Ingen kan få ordet uden dirigentens samtykke. Man får ordet i den rækkefølge, det er
begæret. Dog kan dirigenten fravige talerrækken for at give lejlighed til en kort bemærkning
(ikke over 1 minut).
8. Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til emnet.
9. Begærer en taler ordet til forretningsordenen skal taleren nævne, hvilket punkt i
forretningsordenen, der henvises til. Dirigenten skal i så fald straks give vedkommende
ordet.
10. Valg til bestyrelsen:
a) Først foretages funktionsvalgene (i ulige år: formand, i lige år: kasserer)
b) Dernæst fortages valg af 1 medlem under 30 år, dvs. der kan kun opstilles
kandidater, der er under 30 år.
c) Dernæst foretages valg af de resterende bestyrelsesmedlemmer, såvel personer
over som under 30 år, kan kandidere.

Indsat vedr. valgprocedure jf. vedtægterne § 5 Generalforsamling:
Stk. 6
Hver fremmødt medlemsklub har to stemmer på generalforsamlingen, jf. § 5, stk. 1, uanset hvor
mange repræsentanter, der deltager fra den pågældende medlemsklub.
Medlemmer af DaBUFs bestyrelse har hver én stemme og kan ikke samtidig repræsentere en
medlemsklub.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemsklubber med over tre måneders kontingent- eller
filmlejerestance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 7
Alle beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 9 og § 10, af de afgivne gyldige
stemmer. Blanke stemmer medtælles. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.
Stk. 8
Hvis der er opstillet mere end 1 kandidat udover det antal, der skal vælges, afgøres valget ved
Fransk Afstemning. Blanke stemmer medtælles ikke.
Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, som har opnået stemmelighed. Opstår
der igen stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået
stemmelighed.
Ved Fransk Afstemning forstås en afstemning, hvor man sikrer sig, at de kandidater med størst
opbakning bliver valgt.
Ved en fransk afstemning, vil den med lavest stemmetal udgå, og man tager afstemningen en
gang til. Hvis en kandidat får 50 % af stemmerne i første omgang er denne valgt og der foretages
fransk afstemning om de resterende pladser. Den med lavest stemmetal udgår løbende.

11. Såfremt ønske om udtalelse/ resolution i løbet af generalforsamlingen fremsættes til et
punkt på dagsorden, skal en sådan sættes til afstemning inden punktet afsluttes. Såfremt
forslagsstilleren ønsker det, skal der være mulighed for at give en begrundelse samt
mulighed for en debat.
12. Generalforsamlingens ordinære mødeform er plenumdebat. Mødedeltagerne kan
dog stille forslag om ændring af mødeform i forbindelse med særlig drøftelse under
andre former (gruppe, summemøde m.v.) i forbindelse med behandling af et enkelt
punkt.
Et sådant forslag kan stilles mundtligt. Afgøres ved almindelig stemmeflertal.
13. Nærværende forretningsorden knyttes til § 5 i vedtægterne. Tvivlsspørgsmål,
der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller vedtægterne, afgøres af
generalforsamlingen.

