
 

Program og dagsorden 
IMCCs Nationalweekend 2018 [Forslag] 

 
 

Fredag d. 9. november, 2018 

16:00 - 20:00 Ankomst og registrering 

19:00 - 20:00 Aftensmad 

20:30 - 21:15  Generalforsamlingen åbnes v. formand Torsten Merinder 
a. Valg af dirigenter og to referenter 
b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for 

generalforsamling 
Generalforsamlingen pauseres, til genoptagelse lørdag d. 10. 
november, kl. 09:00 

21:15 - 21:30 Præsentation af nominerede til Erik Holst Prisen 

21:30 - Bazar  

Lørdag d. 10. november, 2018 

08:00 - 09:00 Morgenmad og Go’morgen IMCC 

09:00 - 10:30 Generalforsamling 
c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår 

til godkendelse. (Regnskab for 2017) 
e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for indeværende 

regnskabsår til orientering. (Budget 2018) 
f. Fremlæggelse af foreslået budget for det kommende 

regnskabsår til orientering. (Forslag til budget 2019) 

10:30 - 12:30 g. Behandling af indkomne forslag fra IMCCs medlemmer og 
bestyrelse 

i. [Forslag A] 
ii. [Forslag B] 
iii. [Forslag C] 
iv. [Forslag D] 

12:30 - 13:30 Frokost & “Surprise” 

13:30 - 13:45 g. Fastsættelse af kontingent 

13:45 - 17:45 h. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

17:45 - 18:30 i. Valg af kritiske revisorer 
j. Afslutning og uddeling af årets Erik Holst Pris 

18:30 -  Aftensmad og foreningsfejring v. Københavns Lokalbestyrelse 

 



 

Søndag d. 11. november, 2018 

09:00 - 10:00 Morgenmad 

10:00 - 12:00 Sparring i farvefællesskaber 

12:00 - 13:00 Egentid i aktiviteter og udvalg 

13:00 - 13:30 Frokost 

13:30 - 14:00 Oprydning, betaling af drikkevarer mv. 

14:30 -  Fælles afgang fra Gadsbølle 

Deadlines 
- 19. oktober: Deadline for indsendelse af forslag til Generalforsamlingen 
- 26. oktober: Endelig dagsorden inkl. organisationens regnskab offentliggøres 
- 2. november: Ændringsforslag til forslag skal være bestyrelsen i hænde 
- 8. november, 23:59: Deadline for opstilling til bestyrelsen.  

Ændringsforslag samt kandidaturer/ønske om opstilling til bestyrelsen sendes til         
bestyrelse@imcc.dk. Alle deadlines er endelige v. datoen og tidspunktet 23:59. 
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