Aalborg d. 2. november 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære
generalforsamling 2013
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
3. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for nuværende regnskabsår til information.
6. Oplæg af kritisk revisor.
7. Valg af lokalbestyrelse.
8. Valg af en kritisk revisor.
9. Eventuelt.
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Lokalformand Viggo Holten byder velkommen.

1.

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

Valg af dirigent
Søren V. Knudsen forslås og vælges enstemmigt.
Valg af referent
Lokalsekretær Nanna Sand forslås og vælges enstemmigt.
Valg af stemmetæller
Martin Hareskov Eilertsen og Maiken Mortensen forslås og vælges enstemmigt.

2.

Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.

Det konstateres, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Antallet af stemmeberettigede til generalforsamlingen er 20.
Forretningsordning og dagsorden godkendes.

3.

Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning.

Fremlæggelse ved lokalformand Viggo Holten.

•

Siden bestyrelsen tog over for et år siden er der sket meget. Bestyrelsen har villet sætte gode
rammer for de mange gode nystartede projekter, der er på vej fremad. Vi er gået fra at være
31 medlemmer i Aalborg i 2009 til 189 medlemmer i 2013. Nu ligger bestyrelsens arbejde
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mere i at udvikle og tiltrække nye medlemmer. På Egholmseminaret blev det diskuteret
hvordan dette gøres, bl.a. skal man tiltrække folk fra flere uddannelser.
•

Dette er året hvor vi fik en lokalsekretær, og året hvor vi mister den. Hun har været en stor
hjælp, men nu skal der lægges en plan for hvordan dette afvikles.

•

Kontoret er blevet etableret.

•

Til forårsmødet var der stort fremmøde.

•

Maja fra Aalborg, er kommet i nationalbestyrelsen. Maja og Søren Knudsen er kommet i
trænergruppen, som skal lære andre medlemmer af IMCC de evner og kompetencer som er
gode at have til arbejdet.

•

March meeting og August meeting forløb godt.

•

FINO, det nordiske samarbejde, bliver afholdt i Danmark i næste uge.

•

EuRecMe, er et nyt projekt. Der sigtes mod at afholde internationalt møde i Aalborg.

•

I forhold til decanstøtte, har vi i år forhandlet at decanen giver 50.000 til IMCC og årsstøtten
fra IMCC er nu hævet.

•

IMCC Aalborg har en sund økonomi, dette kommer senere.

•

Fremtidige ønsker til den kommende bestyrelse: håber I vil satse på rekruttering, øget
kompetenceudvikling for medlemmerne, en større deltagelse på de internationale møder
samt en skarp overførelse til bestyrelsen.

Nanna Vestergaard tilføjer, at der er kommet LAL møder, lokale aktivitets leder møder. Dette event
er også en opfordring til den nye styrelse. Dertil er SUND messen også en del af den nye
rekruttering.
Bestyrelsens beretning godkendes.
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4.

Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse.

Fremlæggelse ved økonomiansvarlig Sandra Ovesen.

•

Regnskabet først, IMCC Aalborg er gået fra 24.563,94 kr. i starten af året, med et
rådighedsbeløb på 5000 kr. og medlemspenge på 2295,00 kr., da lokalafdelingen får penge
efter hvor mange medlemmer man er. Der var egenbetaling til Egholmturen. I alt er
indtægter på 39.124,63 kr.

•

Ift. omkostninger skal de fleste penge gå til alle medlemmer, dette er over 70%. Alle
omkostninger løber op i 19851,85 kr. Mange penge er brugt til kontoret, da dette er nyt, men
det er et engangsbeløb.

5.

Fremlæggelse af budgetopfølgning for nuværende regnskabsår til information.

Fremlæggelse ved økonomiansvarlig Sandra Ovesen.

•

Budget, der skal gerne stå 32777,78 ved årets indgang til den nye bestyrelse. Der er bud på
hvordan penge kan bruges; som fællesmøder, måske bare ét pr. semester hvor flere møder
op end nu. Dertil LAL-møder, bestyrelsesmøder, diverse events vægter højt i budgettet (som
Egholmturen, karneval, SUND-messe, GF mv.), kontorhold og transport. Dertil penge til
helt nye events eller kurser.

•

Basispakke vest er enten i Aalborg eller Århus hvert halve år, der sættes gerne penge af til at
sende Aalborgenserne til Århus ved disse møder.

•

6.

I alt er der udgifter på 26.600 kr., hvilket skaber et restbeløb på 6177,78 kr.

Oplæg af kritisk revisor.

Fremlæggelse ved Martin Hareskov Eilertsen.
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Martin mener ikke at der er brugt for mange penge på noget, ikke noget er urealistisk. Han synes
måske at der kom flere penge ind end hvad der er nødvendigt, men det klager han ikke over.
Søren Knudsen synes at det er en meget flot fremlæggelse, der er meget deltaljeret. Det kan alle
lære noget af.
Regnskabet godkendes enstemmigt.

7.

Valg af lokalbestyrelse.

Nanna Vestergaard fortæller om alle posterne, for at få flere til at stille op.
Kandidater til bestyrelsesposterne:
Formand: Nasseh Hashemi
Økonomisk ansvarlig: Eva Kristiansen
Kompetenceansvarlig: Kim Frost Lauritsen
Aktivitetsansvarlig: Ilyas Zazai
PR-ansvarlig: Benjamin Emil Strubbe
Socialansvarlig: Ingen har budt ind på socialansvarlig. Ifølge vedtægterne må den siddende bestyrelse afgive poster
til en person hvis nogen søger den og bestyrelsen vurderer at vedkommende er kvalificeret nok.
Man kan kun afgå fra sin bestyrelsespost ved en ekstraordinær GF.
Alle kandidater fremlægger deres kandidatur.
Der bliver tillidsafstemning, da der er personvalg.
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Man stemmer ”tillid” eller ”ikke tillid”, der skal være mere end 50% tillid for at vælges ind.
Alle er stemt ind.

8.

Valg af kritisk revisor til næste generalforsamling.

Følgende stiller op:
•

Martin Hareskov Eilertsen

•

Henrik Vitus Laursen

Begge er enstemmigt stemt ind.

9.

Eventuelt.

9.1
Viggo Holten spørger generalforsamlingen, om det er i orden at lukke op for vedtægtsændringer
ved denne ene generalforsamling, så der kan indstilles nye spørgsmål. Han opfordrer dertil den
kommende bestyrelse til at lave en paragraf om, at man kan ændre fx stavefejl uden denne
procedure.
Ingen stemmer i mod.
Forslag: kapital ændres til kapitel, da dette er en stavefejl.
Dette vedtages enstemmigt.
9.2
En ønsker mere historie omkring, hvad sker der lokalt og nationalt i IMCC samt gode råd.
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9.3
Nanna Vestergaard siger at det lyder som en fed bestyrelse, hun glæder sig til overleveringen og er
tryg ved at videregive bestyrelsen. Fedt at I stiller op.
Der kommer en opfordring til at bruge de forrige bestyrelsesmedlemmer som hjælp i det nye år.
Ros til den afgående bestyrelse! Godt arbejde og gode nye initiativer, især karneval og SUNDmesse).
Tak til alle.
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