
Referat af IMCC København 
Generalforsamling 2015
Studenterhuset, mandag den 16. november, 2015 
16 stemmeberettigede tilstede ved GF start. 

1. Åbning af generalforsamlingen
ved formand Jesper Grønlund Holm. 

2. Årsberetning ved lokalbestyrelsen
ved Jesper Grønlund Holm. 

Det har været et turbulent år med formand Jonathan Kjeldsen triste endeligt.  
I løbet af året har bestyrelsen har været spredt verden over, men har holdt kontakt via Google 
Hangout.  Året har ellers været præget af strategiarbejde og IMCC’s jubilæum. Af praktiske ting er 
der anskaffet en ny projektor, ligesom der er blevet ryddet op på lokalkontoret. I foråret blev der 
afholdt LAL/LØA møde. Lokalbestyrelsen fik en god overlevering fra den tidligere bestyrelse, og 
anbefaler den nye bestyrelse at gentage successen med en arbejdsweekend med morgenmad. 

3. Formalia
Der er 18 stemmeberettige tilstede ved punkt 3.d. 

a. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Marie Skougaard Nielsen. Generalforsamlingen godkender indstillingen. 

b. Valg af referent
Bestyrelsen indstiller Ivar Benjamin Horte. Generalforsamlingen godkender indstillingen. 

c. Valg af stemmetæller
Bestyrelsen indstiller Nora. Generalforsamlingen godkender indstillingen. 

d. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
Dirigenten beder generalforsamlingen om at dispensere fra vedtægterne vedr. udsendelse af 
regnskabet for 2014.  
Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at dispensere fra vedtægterne. 

Generalforsamlingen godkender dagsordenen. 
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4. Fremlæggelse af regnskab 2014 til godkendelse

I 2014 har vi haft: 
Indtægter på 28.068,34 kroner (bestående af 2 x bypenge samt renter) 
Udgifter på i alt 20.135,72 kroner (fordelt på kontorartikler og nationale omkostninger, 
herunder forplejning ifm. Julefrokost) 
Der har været et overskud på 4.932,62 kroner 

Spørgsmål fra forsamlingen: Hvad dækker bypengene over? 
Svar: Louise Nielung fra Lokalbestyrelsen og Caroline Arnsbjerg fra Landsbestyrelsen orienterer 
om hvor bypengene kommer fra. 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt regnskabet for 2014. 

5. Fremlæggelse af budgetopfølgning 2015 til 
orientering

28.791,17 kroner overført fra 2014 
24.575 kroner bypenge 
2,000 kroner jubilæumstilskud fra landsforeningen 
Pt. 55.366,17 kroner i indtægter 

Strategi og Jubilæum var bevidste aktiviteter i år, derfor har der været henlagt midler til dette. 

Budgetteret forbrug i 2015 på 52.200 kroner 
P.t. udgifter for 2015 på 47.157,34 kroner (tallet er eksklusive GF og julefrokost 2015) 

6. Budgetoplæg for 2016

Forventede udgifter på 27.000 kroner 
Håb om at økonomikurser og eksterne foredragsholdere opprioriteres. 

Chehri: Hvad dækker de 3.000 kroner til kontorudgifter over? 
Svar: Kopipapir, toner og andet som fx ledninger. 

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og 
bestyrelsen
a. Forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen

Elif Bayram: Bestyrelsen motiverer forslaget. Struktur i vedtægter om poster $8.  

 2



Spørgsmål og debat fra forsamlingen: 

Caroline: Hvad er baggrunden for forslaget 
Elif: Det giver ikke mening at have så mange præ-definerede roller, men ønsker en mere 
dynamisk bestyrelse hvor alle er med omkring opgaverne. Mere fleksibilitet ønskes. 

Johan: Mener lokalbestyrelsen at de tidligere nævnte poster skrottes? 
Elif: De skrottes, men bestyrelsen fordeler opgaverne ligeligt. Rollerne skal ikke være 
forhåndsdefinerede, men besluttes intern i bestyrelsen. 

Hvis der bliver 10 bestyrelsesmedlemmer: 
Lad det være op til bestyrelsen selv. Når en enkelt person har ansvaret har de andre medlemmer 
ikke indsigt. 

Nynne: Overveje at aktiviteterne ved hvem de skal gå til om fx PR-spørgsmål. Overvej om det 
skal meldes ud hvem der er ansvarlig i bestyrelsen. 
Louise: Det er godt at aktiviteterne ved hvem de skal gå til. Derfor har vi lavet kontaktpersoner i 
bestyrelsen, så der er bedre kontakt mellem aktiviteterne og lokalbestyrelsen. 

Caroline: Sekretariatet ønsker navne på ansvarlige fx PR man kan gå til. 

Annemette: Jeg synes den  nye paragraf giver god mening. Men jeg vil opfordre til at der bliver 
lavet ansvarposter internt. Lade det være noget bestyrelsen internt definerer. 
Elif: Det kan skrives i hvidbog ved overlevering 

Nynne: Hvis ansvarsfordeling ikke tydeliggøres kan der opstå forvirring om hvem der står for 
hvilke opgaver.  

Philip: Formalitetsmæssigt, det er godt at der er en PR post i forhold til strategien. 

Johan: Har I gjort jer overvejelser om det at posterne fjernes føre til at funktionerne/
ansvarsområderne forsvinder. 

Tilde: Reel bekymring. Derfor har vi et gennemført årshjul som sikrer at det ikke sker. Det er 
tænkt ind i arbejdet på en anden måde end en decideret post. 

Chehri: Hvidbog kan indeholde anbefalinger om relevante ansvarsposter, fx i forhold til behov. 

Mulige forslag debateres af GF, og stemmer om forslaget. 

Forslaget vedtages med 17 stemmer for og 1 blank stemme. 
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8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
19 stemmeberettigede tilstede ved punkt 8. 
20 stemmeberettige tilstede ved punkt 8.c. 

a. Valg af formand
Tilde Rasmussen stiller op til formandsposten. 

Tilde vælges enstemmigt til formand for lokalbestyrelsen. 

b. Valg af økonomiansvarlig
Der er ingen der stiller op til økonomiansvarligposten. 

c. Valg af menige medlemmer
Kristian Egebjeg, Nikoline Møller Lynnerup, Philip Stanley Ancher Rasmussen, Olivia Ette 
Heinrich, og Sarah  Helene Bruun stiller op som menige medlemmer. 

Alle vælges til menige medlemmer af lokalbestyrelsen. 

9. Eventuelt
Dirigenten takker for et godt møde. 
Lokalbestyrelsen vil gerne takke for fremmødet, og et turbulent men fedt år. 

Sarah Chehri stiller op til stemmetæller posten ved GF2016.
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