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Formalia
Tilstedeværende: Caroline Arnbjerg, Mila Broby Johansen, Stine Frost Hedegaard, Sofie
Jespersen, Benjamin Skov, Elisabeth Lyng Knudsen, Marie My Warberg, Sarah Chehri, Sanne Friis
Højland, Maj Back Nielsen, Helle Krogh.

Caroline åbner generalforsamlingen og byder alle velkomne med introduktion til ideen bag IMCC
Alumne. Alumne foreningen har nu i mange år prøvet at konstituere sig selv, men hvor det før har
været stadig aktive IMCC’ere der prøvede at opstarte det, er det nu decideret gamle IMCC’ere der
tager initiativet.
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Dagsorden
1) Valg til ordstyrer og referent
My indstilles til ordstyrer
Chehri indstilles til referent
Begge vælges enstemmigt.

2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for Generalforsamlingen.
Udkast til Forretningsorden gennemgås.
Med rettelse1 af forretningsorden enstemmigt vedtaget.

3) Gennemgang af Alumneforenings vedtægter til godkendelse
Vedtægter gennemgås:
Efter rettelser2 og aftale om grammatisk eftersyn vedtages vedtægterne enstemmigt.

4) Fastsættelse af kontingent og distribuering
Det besluttes at kontingent fastsættes til 200 kr. 100kr. går til IMCC og 100kr. til IMCC alumne.
Bestyrelsen 2018 er ansvarlig for at undersøger hvordan dette praktisk gøres.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Benjamin, Sofie, Caroline, Sanne og Nina (in absentia)
Benjamin stemmes ind
Sofie stemmes ind
Caroline stemmes ind
Sanne stemmes ind
Nina Madsen stemmes ind

6) Valg af kritisk revisorer
Mila Broby og Elisabeth Lyng stiller op
1
2

Se side 4
Se side 4

2

Begge stemmes ind enstemmigt.
Den stiftende generalforsamling er hermed lukket.

7) Pause + aftensmad

8) Åben brainstorm om Alumneforeningens fremtid og mulige aktiviteter
-

Alumne-mentorer
Fast stor Alumneforening GF – gerne på Domus Medica
Fast alumne-indslag til IMCC’s GF
Socialt netværk i løbet af året med mulighed for diverse kulturarrangementer med mere.
Kompetence-hold” oprettes til at kunne benyttes som en slags faglige eksperter man kan
trække på.
Projekter i IMCC Alumneforening
o Velanset
o Lave projekter /aktiviteter som værende en slags undergrupper, på samme måde som
IMCC kører med aktivitetsgrupper
o Bliver det en konkurrent til Globale Læger?
o Der er mange fonde man kan søge – eks. hos Danske Handicaporganisationer, CISU
medvidere.
▪ Ift. det administrative kan man søge om at få midler til en ansat, der kan
sidde på sekretariatet, nu hvor mange har fuldtidsarbejde mv.

9) Åben brainstorm om kommunikation
-

-

Alumneforeningen har en officiel facebook-page + hjemmeside– til ekstern brug.
Alle bestyrelsesarrangementer og andet meldes ud på denne til offentlig skue
Intern kommunikation
o Mailingliste til de gamle røvhuller?
o Nyhedsbrev?
o Ugeskriftet
o Google-gruppe?
o Alumne-mailen har bestyrelsen overordnet ansvar for
Linkedin-profil for alumne?
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10) Planlægge hvornår ordinær GF skal foregå i fremtiden + andet praktisk for
bestyrelsen og foreningen
- Bestyrelsesmøderne er åbne for alle
- Som udgangspunkt holdes Alumnes Generalforsamling afholde i efteråret, således man undgår
helligdage i foråret. Evt. sidste weekend i september
- Caroline sørger for at indkalde til næste bestyrelsesmøde
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Rettelser til forretningsorden
Generelt: alle steder hvor der står årsmøde skal ændres til generalforsamling
-

Punkt 6 slettes
Punkt 7 - to referenter ændres til en.
Punkt 10 slettes
Tilføjelse: Medlemmer af IMCC har adgang og taleret til Alumne generalforsamling,
men ikke stemmeret.
Tilføjes: Alle fremmødte Alume-medlemmer har taleret og stemmeret. Det er ikke
tilladt at give sin stemme som fuldmagt til et andet medlem. Det er ikke tilladt at
stemme in absentia.

Rettelser til vedtægter
Generelt: Foreningens navn skal være IMCC Alumneforening hele vejen ned.
-

-

-

-

-

Kapitel 1
o Paragraf 1 stk. 3
▪ Stemmeberettiget  stemmeberettigede.
o Paragraf 2 stk. 1 slettes
o Paragraf 2 stk. 3 skal flyttes ind under paragraf 8 – fusioneres. Derudover skal man
ikke være studerende i stedet for ’færdiggjort studie’.
Kapitel 2
o Paragraf 5 mangler, alle paragrafer fra seks og ned rykkes én paragraf op.
Kapitel 4
o Paragraf 9 (egentligt 8)
▪ Stk. 2, a : to referenter skal være én referent
▪ Stk. 3 – de nye tilføjelse ift. stemmeret indføres i vedtægterne.
▪ Stk. 5 slettes
▪ Stk. 6 slettes
▪ Stk. 7, frafalder bliver til bortfalder
Kapitel 5
o Paragraf 10
▪ Stk. 1 – max. niveau på 7 slettes, der skal være ingen max. antal af
bestyrelsesmedlemmer
Kapitel 6
Tilføjes fra IMCC’s vedtægter ang. tegning og hæftelse.
o Paragraf 11
▪ Stk. 1 – af donor slettes.
Kapitel 7 fusioneres med kapitel 6 og navngives: ”Økonomi og administration”
Kapitel 8
o Paragraf 13
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▪

Stk. 2 ændres til ”Eventuel formue overgår til IMCC.”

6

