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REFERAT: IMCC AARHUS 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Afholdt: 26. oktober 2015 kl 19.00 i loungen, 
Medicinerhuset 

Ole Worms Alle, bygn. 1161, 8000 Aarhus C 
 

 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Dirigent: Monica Lauridsen Kujabi 
Referent: Mie Lynggaard Nielsen 
Stemmetæller: Agnethe Neergaard Fallesen, Stine Frost Hedegaard 
 

 
 
2. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning  
Ved formand Line Damsgaard 
Lokalbestyrelsen og IMCC Aarhus har afholdt: 
Foreningsbazar x 2 
Rusintro x 2 
Haft en stand på AUS studiemesse 
Infomøde om internationalt arbejde 
Støttet arbejdet med PreEuregme 
Ryddet op på IMCCs kontor 
Champions League 
LAL/LØA-møde x 2 
Workshops i forbindelse med høring af den nationale strategi 
Deltaget i de nationale stormøder, fælles kurser mv. 
Lokal jubilæumsfejring – ros for flotte plakater fra aktiviteterne 
Lokal kursusdag 
 
Alt i alt har det været en godt år. Ros til IMCC Aarhus. Imponerende høj deltagelse og motivation 
hele vejen rundt! 
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3. Fremlæggelse af det forgangne regnskabsår til godkendelse  
Ved økonomiansvarlig Emil Durukan 
Emil overtog posten i september. 

 Der er et stort overskud i 2014. Overskuddet er bl.a. opstået, fordi der var overskud i 2013 
(21.303 kr.), som blev overført til 2014. Der lægges op til, at den ny bestyrelse overvejer, 
hvordan overskuddet kan bruges meningsfuldt, så denne tendens stoppes. Tag evt. en snak 
med landsbestyrelsen. 

 Champions League lægges ind i budgettet som en fast begivenhed.  
 Der har ikke været så mange udgifter til kompetenceudvikling, som der var sat af. Det 

pointeres, at bestyrelsen skal overveje, om denne post skal budgetteres med et mindre 
beløb - eller om bestyrelsen skal huske at prioritere kompetenceudvikling.  

 Julefrokosten blev dyrere end forventet. 
 
Kommentar fra kritiske revisor: Marie Hauerslev og Christine Hornshøj Sørensen 

 Der er for stort overskud – bestyrelsen skal finde en løsning på dette.  
 Der har været mange månedsmøder pga. høj aktivitet. Der foreslås, at budgettet til 

månedsmøder sættes op. 
 Der er ikke brugt særligt meget af PR, selvom posten ikke er særlig høj (1200 kr.). Det kan 

ses som et udtryk for, at bestyrelsen ikke har lavet nok PR-tiltag, og det skal bestyrelsen 
være opmærksom på at gøre.  

 Kompetenceudviklingspuljen: Måske har puljen været overambitiøst høj, men måske 
bestyrelsen skulle sætte tid af til at beslutte, hvad pengene skal bruges til.  

 Ekstraudgiften til julefrokosten går lige over med sommerfesten, der ikke blev afholdt. 
 De kritiske revisorer kan konkludere, at bestyrelsen har brugt pengene godt og spartansk 

og ikke har brugt pengene på tant og fjas.  
 
Regnskab: godkendt. 
 
 
 
4. Fremlæggelse af budget: Opfølgning på nuværende regnskabsår til information  
Ved økonomiansvarlig Emil Durukan 
 

 Overskuddet på 17.910 kr. fra 2014 er blevet overført til 2015-regnskabet. 
 Budgettet for 2015 er større end 2014. Men der har indtil videre været mindre forbrug i 

2015 sammenlignet med 2014. Derudover er der blevet overført et overskud fra 2014. 
Derfor ser der ud til at blive et endnu større overskud i 2015 sammenlimet med 2014. 

 Bestyrelsen er blevet bedre til at støtte aktiviteter og kompetenceudvikling sammenlignet 
med 2014. 

 T-shirts er købt. 
 Vi glæder os til julefrokosten. 

 
Spørgsmål:  
”Bestyrelsen støtter aktiviteterne, men det ved aktiviteterne ikke. Kan bestyrelsen reklamere med 
det, så aktiviteterne kender til muligheden?” 
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Svar:  
”At bestyrelsen kan støtte aktiviteterne skal ikke forstås som. at aktiviteterne kan søge penge til 
egne tiltag internt i aktiviteten. Lokalbestyrelsen har derimod mulighed for at støtte tiltag, der er 
relevante for større grupper af frivillige. En aktivitet kan således henvende sig til bestyrelsen og 
spørge: ”Vi har en ide til et foredrag for hele grøn gruppe. Har I lyst til at lave samarbejde om at 
realisere det?” 
 
 
 
5. Indkommende forslag 
Forslag nr. 1 
Kapitel 4, §8, stk 2 
 
2. 
Tidspunkt og indkaldelse 
a. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af 
oktober måned. Følgende handlinger skal gennemføres forud for  
afholdelsen: 
 
Ændres til: 
2. 
Tidspunkt og indkaldelse 
a. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af 
året. Følgende handlinger skal gennemføres forud for  
afholdelsen: 
 
Forslagsstiller: IMCC Aarhus Lokalbestyrelse 
Forslag: Godkendt 
 
Kommentar: Forslag til, at bestyrelsen skriver deres praksis ned i en hvidbog til brug ved 
overlevering til ny bestyrelse. 
 
 
 
6. Valg af lokalbestyrelse 

a. Først valg af lokalformand: Cecilie Møller 
b. Dernæst valg af økonomiansvarlig: Mette Venø Hastrup 
c. Valg af op til 8 lokalbestyrelsesmedlemmer 
Anne Korsgaard 
Pelle Harris Krog 
Sahar Amiri 
Anne Storm (genopstiller) 
Wenxin Li (genopstiller) 
 
Alle valgt ind. 
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7. Valg af 2 kritiske revisorer. 
Monica Lauridsen Kujabi 
Stine Frost Hedegaard 
 
8. Evt 
 Kommentar: Der var mange frivillige, der ikke vidste, at der var lokal kursusdag. Det forslås, at 

bestyrelsen næste år laver mere PR på arrangementet.  
 
 Kommentar fra landsbestyrelse: Tak for et godt samarbejde. I har støttet op om strategien – vi 

har været glade for at arbejde sammen med jer.  
 
 Formand Line Damsgaard: Tak for god ro og orden. 

 
 
Mødet er hævet.  

 
 


