IMCC Aalborgs Generalforsamling 26/10 2018
Start: 17.12, Slut: 19.25
Der er 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.
1. Valg af dirigent og referent
Mette Venø Hastrup valgt som dirigent
Anne Tindal Thomsen valgt som referent
2. Valg af to stemmetællere
Joan Randrup og Anders Dahl er valgt
3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for Generalforsamlingen
Generalforsamling erklæret for gyldig og dagsorden og forretningsorden godkendt
4. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning
ved nuværende formand, Julie Lindgård Nielsen
Bestyrelsen startede bestyrelsesåret med en ”ryste-sammen-tur”/arbejdsweekend.
Bestyrelsen besluttede her deres fokuspunkter for 2018, som var: IMCC kontoret, de internationale
muligheder i IMCC, fundraising og tværfaglighed.
IMCC Aalborg var arrangører for ILONA (det landsdækkende ledelsesseminar) i februar måned. Det
betød, at lokalbestyrelsen havde ansvaret for det praktiske samt underholdning.
I februar måned afholdte lokalbestyrelsen også et fyraftenskursus i fundraising.
IMCC Aalborg har fået et nyt kontor med kortlæser. Der har dog været lidt problemer med
adgangen til kontoret.
Til årets March Meeting i IFMSA havde IMCC Aalborg en repræsentant med.
Derudover blev der afholdt et forårskursus, hvor der bl.a. var kursus i PR og Ledelse.
Til IFMSA’s August Meeting var der to medlemmer med fra IMCC Aalborg.
Til efterårets Sundmesse var IMCC også repræsenteret. Her var man ude for at hverve nye
medlemmer.
”Spis med IMCC” i efteråret blev en kæmpe succes med over 100 deltagere.
Kommende: IMCC’s nationalweekend d. 9/11-11/11 med IMCC’s Generalforsamling.
Fyraftenskursus i formidling d. 20/11. LAL/LØA møde d. 20/11.
5. Fremlæggelse af regnskab for det forgange regnskabsår til godkendelse
Regnskab for regnskabsåret 2017 fremlagt af nuværende økonomiansvarlig. Regnskabet godkendt.
Kommentarer fra kritiske revisorer:
- Man bør notere beløbet overført fra det forgange år som ”egenkapital” frem for som
”indtægt”. Det vil gøre regnskabet mere overskueligt.

-

Man bør ikke stræbe efter et overskud, men revisorerne mener, at det er en mulighed for IMCC
Aalborg at budgettere med et lille overskud, for at imødekomme evt. fremtidige økonomiske
udfordringer.
Indvendinger mod dette: Det kan begrænse muligheden for tilskud fra IMCC til IMCC Aalborg,
og fra DUF (og andre støtter), hvis man ikke viser at man bruger pengene.
- Man kan evt. tænke i investeringer for foreningen, som et muligt overskud kan bruges på (fx
noget man gentagne gange bruger engangsbeløb på, materialer der kommer lokalafdelingen til
gode etc.)
- Er der overhovedet behov for kritiske revisorer? Man gennemgår regnskabet for det forgangne
år, selvom mange af de daværende bestyrelsesmedlemmer ikke er tilstede. Dette kan være
problematisk.
Indvendinger mod dette: Det vil være et krav fra mange tilskudsgivere at man har kritiske
revisorer.
6. Fremlæggelse af budget for 2018 og foreløbigt regnskab til information
Bestyrelsen regner med at der bliver et lille overskud når året er omme.
Næste års tilskud fra IMCC er fortsat usikker, men der kommer forhåbentlig mere klarhed over
dette til nationalweekenden. Lokalbestyrelsen har forsøgt at imødekomme dette ved at sætte
fokus på fundraising, og arbejder bl.a. på at få tilskud fra kommunen.
Kommentarer:
- Er det hensigtsmæssigt at tilrette budgettet løbende? Bør det fremgå hvad det oprindelige
budget var? Det kan gøre det mere gennemskueligt ift. hvor meget der eksempelvis er blevet
skudt ved siden af.
- Mange steder vil det være praksis til generalforsamlingen at drøfte budgettet for det
kommende år, så medlemmerne har indflydelse, frem for at få fremlagt det foreløbige
budget/regnskab for et næsten afsluttet regnskabsår. Det kan dog være problematisk ift.
IMCC’s form med først en lokal generalforsamling og efterfølgende en national (man kender
ikke indtægterne for næste år til den lokale generalforsamling).
Man kunne overveje at lave et arrangement i starten af året, hvor det vil være muligt at få
indflydelse på budgettet for det indeværende år. Generalforsamlingen giver dette forslag
videre til den kommende lokalbestyrelse.
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
Der er indkommet 1 ændringsforslag til vedtægterne. Stillere: Aalborg Lokalbestyrelse. Ændringen
vedrører §9.1. i vedtægterne.
Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal.
Det vedtages at ændringen træder i kraft med det samme, ved simpelt flertal.
8. Valg af lokalbestyrelse
Valg af formand:
Kandidater: Ingen kandidater
Kommentarer fra dirigenter: Den valgte bestyrelse må selv internt konstituere en formand efter
generalforsamlingen. Dette skal ske inden det nye bestyrelses-år, da der jf. vedtægtsændringen
minimum skal være en formand og en økonomiansvarlig i bestyrelsen.
Valg af økonomiansvarlig:
Kandidater: Mathias Schreiner
Valgt ved tillidsvalg

Valg af menige medlemmer:
Kandidater: Emma Krogsgaard, Trine Trab
Begge kandidater valgt ved tillidsvalg
Kommentar fra dirigenter: Den nye lokalbestyrelse har mulighed for at ind-supplere op til 5 ekstra
medlemmer i bestyrelsen.
9. Valg af to kritiske revisorer
Kandidater: Christian Obel
Valgt ved tillidsvalg
10. Evt.
Der er blevet lavet en aftale med Rekom så der er mulighed for at bruge deres rabatter som
medlem af IMCC.

