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Velkommen 
Til Delegeretmødet 

 
Den 00/00/000 i    X       

 
 

1. Velkomst ved HB-formanden. 
 

2. Orientering om Æresmedlemmer - Jubilarerne - Fødselsdage ml m + vores afdøde-
kammerater. 
 

3. Spørger lokal formand er i klar til delegeretmødet. Er dette tilfældet af ja, så er 
delegeretmødet åbnet. 
 

4. Sidste års stævne by overdrager Stævnebaneret til X 
 

5.  Stævne sangen nr. 6 i Sangbogen. 
 

6. Delegeretmødet i X er nu åbent 
 
 

Dagsorden til delegeretmødet 
 
1. Valg af dirigent/er samt en referent 
 
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden Kan denne godkendes. ' 
 
3 Appel. Sørg for at der er en opdateret liste m. foreninger antal af medlemmer 
 
4. HB-formanden oplyser nu navnene på de nye æresmedlemmer, jubilarer, fødselarer og 
dem   der er taget på den sidste rejse. 
 
5. Valg af to "stemmetællere” En fra hver side af salen. 
 
6. Hovedbestyrelsens beretning. Sættes under debat derefter afstemning. 
 
7·Hovedkassererens beretning. Sættes under debat derefter afstemning 
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Forretningsorden ved Delegeretmødet 
 

1. Formanden eller dennes stedfortræder åbner delegeretmødet, og leder valg af dirigent. 
Anmoder om røgfri lokaler, og at der holdes rygepauser. 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, flertal af de tilstedeværende er gældende. 
 

2. Dirigenten ser til, at indkaldelsen er lovlig varslet, og sætter dagsordenen under afstemning til 
godkendelse. 
 

3. Dirigenten er mødets suveræne led.er, og skal lede mødet upartisk, og der tales kun ved 
talerstolen ved opgivelse af navn og forening. 
 

4. Såfremt der udtrykkes mistillid til dirigenten, skal denne straks på valg. 
 

5. Dirigenten foreslår valg af to stemmetællere. 
 

6. Dirigenten 'kan stille forslag om debattens afslutning, enten straks eller efter de indtegnede 
talere, ligesom. dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. 
Forslag herom kan også stilles fra deltagerne. 
Der stemmes ved håndsoprækning. 
 

7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

8. Ved alle afstemninger er almindeligt flertal afgørende. 
Ved vedtægtsændringer dog kvalificeret flertal på 2/3 del af de tilstedeværende afgivne 
stemmer. 
Der stemmes ved håndsoprækning-Skriftlig afstemning, hvis en deltager forlanger dette. 
 

9. Ændringsforslag skal til afstemning før Hovedforslag. 
 

10. Ingen kan indtegne sig for mere end en tale ad gangen. Ingen kan indtegne sig som taler i en 
sag forinden forhandlingerne, hvis sagen er begyndt. Ingen må tale uden dirigentens tilladelse. 
Ingen taler kan tage ordet mere end tre gange til samme forslag, dog har forslagsstilleren ret til 
slutreplik. 
 

11. Dirigenten kan med forsamlingens tilladelse, indtegne sig som deltager i debatten. 
 

12. Dirigenten har ret til at fratage taleren ordet� hvis denne ikke holder sig til emnet- Eller bliver 
grov og personlig. 
 

13. Anmoder et medlem. om ordet til " Forretningsordenen " er det denne forretningsorden, · der 
henvises til Vedkommende må samtidig med begæringen om ordet til "Forretningsordenen " 
opgive til hvilket punkt i denne, der begæres ordet til. 
 
14. Dirigenten afslutter delegeretmødet, og overgiver mødet til Formanden, der åbner mødet.
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Dagsorden til delegeretmødet 
 

1. Valg af dirigent/er samt en referent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. (Kan denne godkendes?) 
 

3. Appel. 
 

4. HB-formanden oplyser nu navnene på de nye æresmedlemmer, jubilarer, 
fødselarer og dem der er taget på den sidste rejse. 
 

5. Valg af to stemmetællere" (En fra hver side af salen.) 
 

6. Hovedbestyrelsens beretning (Sættes under debat derefter afstemning.) 
 

7. Orientering fra redaktøren af "Den farende Svend" 
 

8. Orientering om "Hjemmesiden" (Punkt 7 & 8 under debat ingen afstemning) 
 

9. Indkommende forslag. (Sættes under debat derefter afstemning.) 
 

10. Valg 
 

• Formand     i ulige år -  Vælges for to år 
• Næstformand     i lige år -  Vælges for to år 
• Sekretær     i ulige år  -  Vælges for to år 
• Hoved. Kassere    i lige år - Vælges for to år 
• Redaktør     i lige år -  Vælges for to år 
• En suppleant     i lige år  - Vælges for to år 
• En suppleant     i ulige år - Vælges for to år 
• En bilagskontrollant    i lige år  -  Vælges for to år 
• En Bilagskontrollant Suppleant    - Vælges for et år 

 
11. Næste års stævne by. 

 
12. Eventuelt. Slutter af med at synge "Kan du huske på valsen" m. 21 
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Forretningsorden for Den Farende Svend 
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STÆVNEBANNERETS OVERRÆKKELSE. 
 

Mel.: Du danske mand af al din magt. 
 
 

Vort stævnebanner vidt skal gå, 
skal vaje fra by til by, 
Fortælle skal om C.U.K. 
skal hævde vort naver ry. 
Lad vore røster stærke 
slå fast om vores mærke, 
ja, selv til sene tider 
Skal Naverne samles om. 
 

 
Så modtag da du næste stad 
symbolet på sammenhold, 
og føj endnu et mindets blad 
til mindernes tusindfold. 
Ved C.U.K. er minder, 
og C.U.K. os binder, 
i C.U.K. vi finder 
vort venskab og sammenhold. 
 
 
 

Schmidt 
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KAN DU HUSKE PÅ VALSEN? 
 

Mel: Alfred Kierulf 
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