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Referat af: 

Mødetype Dato År 

Ordinær national generalforsamling 27. oktober 2007 

Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Bestyrelsens årsberetning 

5. Beretninger fra grupper 

6. Beretning fra nationale møder 

7. Beretning fra internationale møder 

8. Regnskab for perioden 01.07.06 - 31.12.06 

a. Kommentarer fra kritiske revisorer 

b. Godkendelse af regnskabet 

9. Indkomne forslag 

a. Individuelt medlemskab og sekretariatsstruktur 

i. oplæg og diskussion 

a. ii. afstemning 

10. Valg til bestyrelse og af kritiske revisorer 

11. Eventuelt 

1. Valg dirigent  

Dirigent: Jesper Luthman (IMCC København). 

2. Valg af referenter og stemmetællere  

Referenter:  Lars Bødker Madsen (lokalsekretær, Århus) og Marie Louise Blauenfeldt (landssekretær). 
Stemmetællere: Jessica Ehne (Bestyrelsen) og Sara Jensen (lokalsekretær, Odense). 

3. Formalia og godkendelse af dagsorden  

Beslutningsdygtighed 

Indledningsvist blev der gjort opmærksom på overskridelsen af rettidig indkaldelse til generalforsamlingen. 

Ifølge vedtægterne skulle indkaldelsen have været sendt ud senest den 15. september, men kom først ud 

den 23. september. Inden da var alle aktive medlemmer blevet gjort opmærksomme på 
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generalforsamlingen den 11. august og igen den 13. september.  Der var ingen indsigelse til dette og det 

blev dermed vedtaget at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  

Stemmefordeling 

Der var i alt fordelt 70 stemmer mellem IMCC fem lokalafdelinger på baggrund af antallet af 

medicinstuderende i byen og hertil syv faste stemmer per lokalafdeling. København: 22 stemmer (7+15), 

Århus: 19 stemmer (7+12), Odense 15 stemmer (7+8), Esbjerg: 7 stemmer (7+0) og Aalborg: 7 stemmer 

(7+0). 

Delegerede: 52 udnyttede stemmer 

Esbjerg (6 delegerede ud af 7 mulige) 

1. Else Siyum 

2. Mirja Kløjgaard 

3. Steen Jepsen 

4. Line Andersen 

5. Thim Prætorius 

6.   Anne Sofie Pinstrup 

 

Århus (19 delegerede af 19 mulige) 

1. Anne Cecilie Lefevre 

2. Cecilie Rutkjær 

3. Kasper Ejlskov 

4. Purnima Kumarathas 

5. Søren Uhre 

6. Louise Andersen 

7. Ellen Kierkegaard 

8. Julie Steen 

9. Troels Græsholt-Knudsen 

10. Lene Pagter 

11. Louise Andersen 

12. Sandra BohnThomsen 

13. Sofia Aaby 

14. Maja Basnov 

15. Lise Haugaard Christensen 

16. Pia Hedegaard Johnsen 

17. Nina Breinholt Sørensen 

18. Stine Daugaard 

19. Arlen Aguilar 

 

Aalborg (1 delegeret ud af 7 mulige) 

1.   Anne Bukh  

Odense (15 delegerede ud af 15 mulige) 

1. Håvard Nielsen 

2. Reza Rasti 

3. Erik Amnö 

4. Arwa Josefsson 

5. Gunnar Hvattum 

6. Evelina Gille 

7. Carita Skaugen 

8. Karin Haij 

9. Karin Dahl 

10. Julia Cederlund 

11. Helene Christensen 

12. Ditte Marie Klitbo  

13. Lovisa Nordin 

14. Torsten Rahbek 

15. Mikael Rohdin 

 

København (11 delegerede ud af 22 mulige) 

1. Anna Sofie Hansen 

2. Signe Knudsen 

3. Line Engelbrecht 

4. Mette Correll 

5. Mie Hestbech 

6. Laura Sommer 

7. Maja Nordbrandt 

8. Line Sønderby 

9. Maria Christoffersen  
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10. Tine Verner Karlsen 

11. Rasmus Bo Hansen  

 

 

Stemmeregler (Vedtægterne § 4) 

Der blev stemt efter stemmeflerhed mellem afgivne stemmer. Blanke stemmer blev fraregnet. Ved 

personvalg skal den enkelte opstillede modtage et tillidsvalg (flere end 50% for af de afgivne stemmer 

fraregnet blanke stemmer). Da der ikke er opstillede flere til hver enkel post, vil der ikke være kampvalg.  

Opstillinger til bestyrelsen 

Følgende var rettidigt opstillet til bestyrelsens seks poster: 

 

Genopstillede:  Søren Uhre som administrationsansvarlig  

                         Thim Prætorius som informationsansvarlig 

Nye kandidater:  Reza Rasti som ansvarlig for eksterne relationer  

                           Troels Græsholt-Knudsen som økonomiansvarlig 

 

Der var ingen kandidater til posterne som bæredygtighedsansvarlig og ansvarlig for interne relationer 

(formand), men ifølge vedtægterne § 4 bestyrelsen kan bestyrelsen indsupplere medlemmer efter 

generalforsamlingen. Bestyrelsen kan desuden udpege suppleanter, der kan træde til ved frafald fra 

bestyrelsen. 

Godkendelse af sidste års og dette års referat 

Referatet fra generalforsamlingen 2006 blev godkendt efterfølgende mødets afholdelse og skal derfor ikke 

godkendes igen. Det foreslås, at dette års referat godkendes efter samme procedure: Referatet skal 

udsendes senest 30 dage efter generalforsamlingen. 14 dage efter udsendelsen skal eventuelle 

kommentarer sendes til bestyrelsen. Formanden og dirigenten godkender herefter det sidste udkast.  

Mistillid til dirigenten  

Til hver en tid kan der stemmes om mistillid til dirigenten. Ved simpelt flertal træder formanden til.  

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: 

- Et nyt punkt 8 om kontingentfastsættelse tilføjes. 

- Punkterne 4 og 6 lægges sammen til én beretning fra bestyrelsen. 

4. Bestyrelsens årsberetning og beretning fra natio nale møder   

Søren Uhre og Thim Prætorius fremlagde bestyrelsens  beretning og beretningen fra internationale 

møder.  

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Se bilag for fuld beretning 
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5. Beretninger fra grupper 

PIT, Århus, Administrationsgruppen København Exchan ge, Global Health Interessefællesskabet for 

Udviklings- og hjælpearbejde, Odense, Dissektionstu r 2007 og IMCC Uland  berettede fra deres arbejde. 

Generalforsamlingen tog beretningerne til efterretning. Se bilag for fuld beretning 

6. Beretning fra internationale møder (IFMSA) 

Jessica Ehne, Ansvarlig for Eksterne Relationer afl agde beretningen. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Se bilag for fuld beretning. 

7. Regnskab for perioden 01.07.06 - 31.12.06 

Kasper Ejlskov, Økonomiansvarlig 

Budgettet skal fremlægges til afstemning for godkendelse. Det fremlagte regnskab er kun et 

halvårsregnskab, da budgetåret er blevet ændret fra sommer til sommer til nu at følge kalenderåret. 

Revisoren har ingen indvendinger, og mener budgettet giver et retvisende billede af IMCC’s økonomi.  

Et samlet overskud på 324.000. Men da det er et halvårsregnskab, fremgår enkelte grupper med større 

overskud end der egentlig er tilfældet. Bl.a. PIT og Grønlandsgruppen. Desuden er DUF’s tilskud også et 

helårstilskud. Facit bliver et overskud på 324.000 og egenkapital på 1,3 mio. med udgangen af 2006.  

Der er mulighed for uddybning af regnskab hos Økonomisk konsulent Michael Frederiksen eller 

økonomiansvarlig Kasper Ejlskov.  

a. Kommentarer fra kritiske revisorer 

Kritisk revisor Hans Ulrik Fassel har per mail indstillet regnskabet til godkendelse. 

b. Godkendelse af regnskabet 

52 stemmer for godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

Ekstra punkt ����  8. Fastsættelse af kontingent: 

Kasper Ejlskov, Økonomiansvarlig 

IMCC har på nuværende tidspunkt fem medlemmer, som er de fem lokalafdelinger. Hver lokalafdeling 

betaler 800 kr. årligt i kontingent til IMCC og modtager et rådighedsbeløb på 5000 kr.  

Der var ingen indsigelser og kontingentet fastholdes på 800 kr. pr. år for lokalafdelingerne. 

9. Indkomne forslag 

Der var kun indkommet et rettidigt indkomment forslag. Forslagene ville blive behandlet som to individuelle 

afstemninger. 
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Mette Correll, Administrationsansvarlig præsenterede forslaget om omlægning til individuelt medlemskab og 

ny sekretariatsstruktur. Se bilag for fuld beretning. 

 

Michael Frederiksen præsenterede DUF’s takstblad for 2008 og de nye støtteregler. Se bilag for fuld 

beretning 

 

Repræsentanter fra Odense fremlagde mundtligt tankerne bag et alternativt forslag. Se bilag for fuld 

beretning. 

Diskussion 

Et uddrag fra debatten 

Indledende 

I dag stemmes om principbeslutninger, der skal bane vejen for implementeringen af individuelt medlemskab 

og en ny sekretariatsstruktur. Stemmer du ja, så stemmer du ja til at der må ansættes en bogholder og en 

fuldtids landssekretær fra 1. februar 2008. Vedtægtsændringerne skal der først stemmes om på GF 2008 og 

frem til da er der fortrydelsesret på hele omstruktureringsprojektet. 

Debatemne: Øget sekretariatsbistand 

Vi har brug for mere hjælp i grupperne, og det kan man ikke med de nuværende rammer. Bl.a. ønskes mere 

hjælp til bogføring. IMCC skal skabe rammerne, og en øget struktur skal hjælpe til det 

Vigtig med bæredygtighed, da mange projekter styrtdykker på grund af personafhængighed. Kontinuitet og 

konsistens i organisationen vil hjælpe projekterne. 

 

En sekretær skal hjælpe med PR, fundraising ovs., så folk kan bruge tid på det kreative. IMCC skal skabe 

rammerne, og en øget struktur skal hjælpe til det. Kommunikation om ressourcer i IMCC er central, da 

organisationen er fragmenteret. Fx hvordan kan lokalsekretærer og ressourceenheden bruges? 

 

Projekterne skal ikke ledes af de professionelle, det er de frivilliges. De skal hjælpe ikke lede. 

Vil de ansatte tage læring fra de aktive? Tror ikke det bliver et problem, fordi de frivillige i dag kan sige stop 

fordi de brænder ud. Tror de frivillige kan være med længere tid, hvis de får støtte. 

 

Som interessekoordinator vil det være en kæmpe hjælp at få støtte. Der er også mange andre organisationer 

der kræver medlemsgebyr. Mener ikke at under 10 kr. pr måned er et problem. 

Debatemne: Administration om omlægning til individuelt medlemskab: 

Hvornår skal betaling falde? Det skal sekretæren tage sig af, og det skal ske tidligt på i året. 
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Der er et behov for adm. hjælp. Vi siger nej, pga. byrden det individuelle medlemskab vil kræve. Vi kan tage 

det mere stille og roligt, og så kan man se om det er nødvendigt med en 37 timers stilling. 

 

Hvad siger IFMSA? Hvordan fungerer det i de andre lande? Forskelligt fra land til land.  IFMSA er ligeglade 

med hvad der sker i nationalt, og hvad vi gør med pengene. Medlemslandene er autonome. Ikke de store 

krav fra IFMSA, udover en vis andel medicinstuderende.  

 

Der er puljerne og bestyrelsen der har mandat til at give professionel hjælp. Var hensigten at skaffe mere 

administrativ hjælp, ser jeg at forslaget går mere på at det er pengene der er de vigtige.  

 

Hvad er engangsomkostning for centralt sekretariat og de løbende driftsomkostninger? 

 

Lokalsekretær har brug for indsigt og kan kun få dette ved at projekterne inddrages dem. Opsøgende rolle 

fra begge parter. 

 

Alle enige om at vi har et problem. Investerer vi de 172.000 for at finde ud af om det holder, er det et relativt 

lavt tal i betragtning af egenkapitalen. Så et relativt lille beløb, vi kan blive klogere af. Investering i fremtiden. 

Debatemne: Medlemmerne og omlægning til individuelt medlemskab: 

Finder det problematisk med betalingen og selvjustitsen. Det er derfor nødvendigt der tages en beslutning 

om at det en gang årligt skal kræves penge ind, sættes en definition af en aktiv (debat) og udarbejdes et 

konkret forslag til procedure. 

 

Problematisk hvis kun betalende medlemmer registreres og der kun findes info på disse. 

Mener det er udemokratisk hvis en der blot vil ud med Exchange kan få stemmeret på generalforsamlingen  

Risiko for 1. klasses (betalende) og 2. klasses (aktive, engagerede) medlemmer.  

 

Betaler man kontingent viser man præferencer. Den mest demokratiske måde er at dem der betaler har 

stemmeret. Det er også demokratisk bedst, at man kan differentiere betalende medlemmer i forhold til 

tildeling af stemmer. Støttemedlemskaber kan også fungere.  

  

IMCC er en moden organisation hvor der er plads til både betaling og ikke betaling.  

 

Vi har nogle engagerede IMCC’ere her i dag, som ikke har stemmeret, og her har vi et demokratisk problem.  

 

Udemokratisk at man som medicinstuderende automatisk er medlem af IMCC? Hvad med 

folkesundhedsvidenskaberne og andre? 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
 

Side 7 af 10 

Forslag om tilføjelser til forslag om individuelt m edlemskab og ny 

sekretariatsstruktur 

Thim Prætorius, Informationsansvarlig 

Det forslås, at der som tilføjelse til oplægget om individuelt medlemskab og ny sekretariatsstruktur 

nedsættes tre udvalg, der skal arbejde med løbende evalueringer og implementering. En evaluering der skal 

være færdig inden generalforsamling 2008.  

Hjemmesideudvalg 

 

Interessefællesskabsudvalg 

 

Udvalg om implementering af individuelt medlemskab og nu sekretariatsstruktur 

 

Udvalgene er selvstændige arbejdsgrupper, der skal sikre en fokuseret indsats på de udvalgte områder. 

Udvalgene nedsættes på GF 2007 og går i gang med arbejdet umiddelbart efter. 

1 – Udvalget har til formål at gennemføre forslaget, jf. bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2007 

om individuelt medlemskab og sekretariat. Dog har det nedsatte udvalg som skal arbejde med 

implementeringen af forslag til opgradering af sekretariat har mandat til, at indtænke – men ikke 

selvstændig implementere – alternativer til det forelæggende forslag. Dette i det tilfælde at 

implementeringen af forslaget viser sig ikke hensigtsmæssig i forhold til opfyldelse af eksempelvis 1) 

antallet af individuelle medlemmer og 2) medlemmernes holdning til IMCC’s udvikling i henhold til vision 

og formåls paragraf og hvordan forslaget har påvirket denne. 

 

2 – Udvalget har ansvar for at lave en dybdegående evaluering af individuelt medlemskab og opgradering 

af sekretariatet samt de aktives holdning hertil vil blive gennemført så den er færdiggjort og udsendt til de 

aktive minimum 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen 2008. 

 

Det er til enhver tid bestyrelsen som har det overordnede ansvar og udvalget arbejder under bestyrelsen.  

1 – Arbejder med færdiggørelse og implementering af hjemmesiden. 
 

Det er til enhver tid bestyrelsen som har det overordnede ansvar og udvalget arbejder under bestyrelsen.  

1 – Arbejder med opfølgning og fortsat implementering af interessefællesskaberne. 
 

Det er til enhver tid bestyrelsen som har det overordnede ansvar og udvalget arbejder under bestyrelsen.  
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Afstemning om principbeslutninger 
 

A: Individuelt medlemskab: Vedtaget 

Ja: 40 stemmer 

Nej: 8 stemmer 

Blankt: 4 

Totalt: 52 stemmer 

B: Ny sekretariatsstruktur: Vedtaget 

Ja: 42 

Nej: 5 

Blankt: 5 

Totalt: 52 stemmer 

10. Valg til bestyrelse og af kritiske revisorer 

Jf. Opstillingsliste  
Søren Uhre stillede op som administrationsansvarlig.  

Han har haft en godt og spændende år i bestyrelsen, og vil gerne have et år mere hvor implementeringen af 

interessefællesskaberne og den nye sekretærstruktur kan følges til dørs. 

 

Reza Rasti stillede op som ansvarlig for eksterne relationer. 
Han har længe posten og har erfaring med internationalt arbejde via IFMSA. Det er en naturlig afslutning på 

arbejdet i IMCC og han vil gerne arbejde med hjemmesiden og implementeringen af ny sekretariatsstruktur. 

 

Troels Græsholt-Knudsen stillede op som økonomiansvarlig. 

Han ønsker en bedre verden, vil derfor i IMCC. Der er en fed demokratisk organisation, med gode 

medlemmer. Han har erfaring med mindre budgetter, bl.a. fra dissektionsturen. 

  

Thim Prætorius genopstillede som informationsansvarlig. 

Bestyrelsesarbejdet har været og han håber forslaget bliver gennemført. Derud over vil han arbejder videre 

med at samle nogle kreative personer og lave merchandise og pr. 

 

Ikke opstillet og dermed ikke på valg: Anna Sofie K. Hansen som bæredygtighedsansvarlig. 

Hun har lyst til at ligge arbejde i bestyrelsen og har tid til det. Særligt vil hun gerne være med til at der bliver 

gjort noget ved interessefællesskaberne.  

Valghandling og manglende besatte poster 

følge vedtægterne § 5 er overdragelsesperioden mellem ny og gammel bestyrelsen frem til 1. januar 2008.  

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at Søren vælges som administrationsansvarlig, Reza som ansvarlig 

for eksterne relationer, Troels som økonomiansvarlig og Thim som informationsansvarlig. 

Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen kan indsupplerer Anna Sofie K. Hansen som 

bæredygtighedsansvarlig. 

Der mangler fortsat en ansvar for Interne relationer (formand), som bestyrelsen må indsupplere 

efterfølgende. 
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Valg af kritiske revisorer 

Generalforsamlingen valgte ved enstemmighed Anne Bukh, Aalborg og Line Andersen, Esbjerg som kritiske 

revisorer for 2008. 

11. Eventuelt 

Ekstra: Hjemmeside problematikken 

Marie Louise Blauenfeldt, landssekretær 

Landssekretæren er ansvarlig for administration af hjemmesiden, og IMCC’s webmaster Ole Nørgaard er 

ansvarlig for programmeringen. Marie Louise har modtaget alle relevante opdateringer fra alle projekterne,  

som på sigt skal på intranettet. Pt. ikke muligt at opdatere pga. manglende programmering.  

Ole har sendt en mail rundt ved status på programmeringen, men der kan ikke gives nogen endelig dato, og 

der opfordres til fortsat tålmodighed, da hverken penge eller flere timer fra frivillige kan fremskynde 

processen. Det vides ikke blandt nogen på generalforsamlingen hvad der præcist står i kontrakten med 

hjemmeside firmaet VisionTeam. Marie Louise vil gå videre med dette og sende information ud til alle 

IMCC’ere 

Forslag om fastsættelse af dato for nationale møder  

Julie Steen, Århus foreslog at fastsætte datoer for GF og Forårsmøde til fx en bestemt weekend i oktober og 

februar. Den nye bestyrelse fastsætter datoer indenfor en uge. 

Rotationsordning mellem byerne for 2008:  

Koordinationsmøde februar 2008: Odense 

Forårsmøde april 2008: København 

Koordinationsmøde september 2008: Århus 

Generalforsamling i oktober 2008: Esbjerg.  

Derudover nordisk FINO møde i starten af november 2008. 

Kandidatur til DUF’s styrelse 

 Andreas Rudkjøbing stiller op til DUF’s styrelse og takkede for opbakning til hans kandidatur. Der vil være 

valg første weekend i december 2007.  

Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper 

Hjemmesideudvalg 

Reza Rasti, Odense  

Troels Græsholt-Knudsen, Århus 

Webmaster Ole Nørgaard er foreslået som medlem 
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Interessefællesskabsudvalg 

Mette Correll, København 

Anna Sofie K. Hansen, København 

Maja Nordbrandt, København 

Ditte Marie Klitbo, Odense 

Maria Christoffersen, København  

 

Udvalg om implementering af individuelt medlemskab og nu sekretariatsstruktur 

Miriam Kløjgaard, Esbjerg 

Steen Jepsen, Esbjerg 

Troels Græsholt-Knudsen, Århus 

Thim Prætorius, Esbjerg 

Kasper Ejskov, Århus 

Søren Uhre, Århus 

Helene Christensen, Odense 

 

Merchandise arbejdsgruppe 

Thim Prætorius, Esbjerg 

Kasper Ejskov, Århus 

Laura Sommer, København 

Anna Sofie K. Hansen, København 

 

FINO 2008 arbejdsgruppe 

 

Alle interesserede kontakter Jessica Ehne på external@imcc.dk 

 

 

     Lars Bødker Madsen og Marie Louise Blauenfeldt 
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