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Forord 
 

Uden et mål kommer et skib ikke i rette havn 
Generalforsamlingen er årets højdepunkt og en stor begivenhed i foreningen. Med-
lemmerne kommer forventningsfulde til mødet for at få resultaterne af bestyrelsens 

arbejde. 
 
Men en generalforsamling er ikke noget man bare lige laver. Det er, især hvis du vil 

have succes med opgaven, et ret så kompliceret puslespil der skal falde på plads og i 
den rigtige rækkefølge. 

 
Værktøjet her har til formål at hjælpe jer til at huske alle de mange ting der skal ta-
ges højde for i forbindelse med afholdelsen af en generalforsamling i jeres forening. 

 
 Er det første gang du skal være med til at forberede en generalforsamling, vil 

du kunne undgå rigtig mange fejl og vanskeligheder. Alt det vigtige er beskre-
vet her. 

 
 Selvom du er et rutineret bestyrelsesmedlem og har prøvet at planlægge en 

generalforsamling før, vil også du kunne finde rigtig mange gode tips og ideer 

til jeres planlægning. Og tro mig, der vil være detaljer, som du ikke tidligere 
har tænkt over. 

 
 Sidst, men ikke mindst, så er det bare rart at gå til generalforsamling med den 

viden, at der styr på alle detaljerne. Du kan være afslappet og har tid til at 

småsludre med jeres medlemmer, inden generalforsamlingen går i gang. 
 

Værktøjet er opdelt i 4 dele og vil du have rigtig succes med jeres generalforsamling, 
bør du læse dem alle. 
 

 Del 1 (denne del) omhandler det arbejde der går forud for generalforsamlingen. 
 

 Del 2 omhandler alt det vigtige omkring dirigentens og referentens opgaver, og 
om hvordan I finder de rette personer til disse poster. 
 

 Del 3 er en lang tjekliste med både emner fra del 1 og 2 samt en masse andre 
virkeligt vigtige forhold I skal huske, når I planlægger generalforsamlingen. 

 
 Del 4 er en lang tjekliste over alt det I skal bruge til jeres generalforsamling. 

Listen er tilført nogle værdifulde kommentarer og kan endvidere bruges til at få 

et økonomisk overblik over jeres udgifter. 
 

Venlig hilsen 
Lars Bro 
Foreningskonsulenten
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Indledning 
Prøv at tænke tilbage på den seneste generalforsamling du har deltaget i. Har du op-

levet noget af det her: 
 

 Forsamlingen var dårligt planlagt 

 Lyden i lokalet var talentløs og ingen kunne rigtigt høre hvad der blev sagt fra 
talerstolen 

 Der var ikke opsat borde og stole nok til de fremmødte 
 Mødet gik ikke i gang til tiden 

 

Jeg kan fortælle dig, at du bestemt ikke er den eneste der har prøvet det. 
 

Gang på gang har jeg deltaget i en generalforsamling, hvor ikke bare jeg selv men 
også de øvrige tilstedeværende har kedet sig bravt og følt at man spildte sin tid. 
 

Så her har du måske forklaringen på, hvorfor så mange i dag vælger ikke at deltage i 
generalforsamlingen i deres forening. 

 
Her er nogle flere eksempler på fejl og mangler: 
 

 Bestyrelsen havde ingen forslag til dirigent klar 
 Ingen havde tænkt på stemmesedler 

 Der var ikke rigtig nogen der vidste hvem der var på valg 
 Mødet blev dræbende langt og folk begyndte at udvandre 

 

Dette er bare et lille udpluk af de mange fejl der ofte bliver begået når en forening 
skal holde sin generalforsamling. Måske kender du lidt af det? 

 
Listen kan desværre blive meget længere. Men sådan behøver det bestemt ikke at 
være, og hører du til den type der godt kan lide at gøre tingene ordentligt, så læs vi-

dere. 

Her har du værktøjet der hjælper dig til at undgå de fatale fejl 
Her får du et værktøj (det eneste der findes) med alle de vigtige og nødvendige em-

ner som I skal tage højde for, når I skal planlægge den næste generalforsamling. 
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Planlægning der gør en forskel 
Start i god tid (gerne 3-4 måneder før selve generalforsamlingen) med de emner der 

kræver længst tid. 
Lav en plan for hvad der skal ske i forbindelse med jeres generalforsamling. Hvem 
siger hvad og hvornår. Prøv at lave nogle gode glidende overgange i forløbet. 

Sørg for at alle i bestyrelsen kender jeres vedtægter, således at I ikke skal bruge tid 
og ressourcer på at drøfte ting som er fastlagt i disse. 

Datoen for generalforsamlingen fastsættes 
Flere ting spiller ind når I skal fastsætte datoen for jeres generalforsamling. Først og 
fremmest kan der være nogle forhold i jeres vedtægter som I skal rette jer efter. Når 

det er undersøgt, er der selv inden for disse rammer nogle ting som kan være nyttige 
at drøfte når I skal fastsætte datoen. 
 

 Mandage og fredage duer generelt ikke til aftenarrangementer (ingen har tid) 
 Tirsdage, onsdage og torsdage er gode til aftenarrangementer (mange kan del-

tage) 
 Søndage (eftermiddage) kan i nogle tilfælde være et godt valg (afhænger af 

foreningstypen) 
 Lørdage bruges ofte kun i forbindelse med kongresser og lignende 

Særlige forhold vedrørende datoen for generalforsamlingen 
Mange foreninger afholder deres generalforsamling i foråret. Ideen stammer fra 
gammel tid da foreningslivet virkelig blomstrede og er bestemt ikke dårlig. 
Den gang var der jo meget mere have- og jordarbejde, og kom man for langt hen på 

året før foreningen skulle have sin generalforsamling, var det besværligt for medlem-
merne at deltage. 

 
Foråret, når regnskabet er klart, er stadig det bedste valg. 

 
 Hvad siger jeres foreningsvedtægter om: 

o Hvornår skal I senest afholde generalforsamling? 

o Hvornår skal I senest varsle generalforsamlingen? 
o Er der beskrevet en bestemt måde I skal varsle generalforsamlingen på? 

 Kan I få et lokale den dag I påtænker? 
 Kan den ønskede dirigent på dagen? 
 Har formand, kasserer eller andre generalforsamlingsvalgte ferie på det ønske-

de tidspunkt? 
 Har personer I ved vil stille op til forskellige poster, mulighed for at deltage på 

det ønskede tidspunkt? 


