
REFERAT LOKAL GENERALFORSAMLING IMCC AARHUS  

24. NOVEMBER 2018 

Tidsperspektiv: kl. 16-17.30 

Lokation: Medicinerhuset Aarhus 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere  

- Mette Venø og Anne Tindal vælges til stemmetællere  
- Jacob Agerbo vælges som dirigent  
- Kamilla Lanng, Ida Lang og Helene Rahbek vælges til referent  

 

2. Aflæggelse af lokalbestyresens beretning  

Årsberetning 

- Startede året med målsætningsweekend med kontaktperson med fra national bestyrelse  

- I starten var der meget kontakt med aktiviteter om økonomi, da rådigsheds beløbet blev fjernet  

- ILONA: deltog med ledere og lokalbestyrelses fra hele IMCC 

- Møder x 10: månedelige møder, hjemme ved hinanden   

- Inforaftener x 2: Ville gerne have hold det på dokk1, men ikke muligt, så det har været i Bartolin   

- Lokalbestestyrelsesudviklingsweekend: på fyn i år  

- Brainstorm event med aktiviteter i starten af året  

- Faglig dag i efteråret 2018, stor succes mange mennesker  

- Sociale events: det har været et fokus for lokalbestyrelsen, og et ønske fra brainstorm aften  

o Fernisering og rødvin: få tilmeldte, men hyggeligt og sjovt  

o Sommerfest: stor succes i pr, mange tilmeldte  

o julefrokost   

- Ekstern synlighed af IMCC Aarhus i 2018:  

o Besøg af viceborgmesteren  

o Promoveret af ÅUF bl.a. ved studiemessen  

o Inviteret til VIA N og C: de sidste par år har vi inviteret os selv, derud, men i år er det 

dem, der har taget fat i os og få os med til deres infoaftener, hvilket har sindssyg sejt  

o Med i Magasinet Vital: udgivet i forbindelse med Aarhus Frivillig Hovedstad  

o Deltaget i Pride Aarhus, med en stand arrangeret af nogen fra Sexekspressen,   

Næste:  

- 5. december: frivilligmarch v. cafe mellemfolk hvor vi er inviteret  

- 6 februar: infoaften forberedelsesmøde med aktiviteter   

- 11 feb: infoaften på dokk1   

- 12 marts: kursusdag om frivilligledelse på dokk1 

 

o Theis siger tak for i år og at aktiviteterne og medlemmerne i IMCC Aarhus har været for seje  

 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse  

2017:  

o Overskud på 27.298   



- Spørgsmål:  

o Hvorfor er der ikke brugt de ”kontorpenge” vi har sat af? ” Lokalbestyrelse troede de 

skulle bruge mange penge på nye lokaler, det blev dækket af landsbestyrelsen.  

o Hvorfor er der så mange urealiseret penge på kompetencer? Vi havde en stor ambition 

om at lave mange kurser, vi laver også nogle, men nok ikke så mange som vi havde 

troet og deltagerantallet var måske heller ikke så stort som vi havde troet, generelt 

havde vi nok sat lidt for meget af her.  

4. Fremlæggelse af budgetopfølgelse for nuværende regnskabsår til information 

2018:  

- Fra starten af året blev der ikke givet bypenge, da vi sagde vi ikke havde brug for bypenge i den 

nye økonomiske situation  

- Faglig dag gik cirka 5000 i overskud  

- Kompetencer: dækker over aktivitetsstøtte, fyraftenskurser 

5. Behandling af forslag om vedtægtsændringer  

 

https://drive.google.com/file/d/0B4HNKmxzQeTja0d0SDRKT1B1cE42cWNUSEtOelRMd0ktN25Z/view?

usp=sharing 
Ida Lang motiverer. Forslaget vedtages enstemmigt. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4HNKmxzQeTjakcwbER3WVdZM3lhZUotbnlrV2dRTVJPbHhN/view?u

sp=sharing  
Ida Lang motiverer. Forslaget vedtages enstemmigt.  

 

6. Valg af lokalbestyrelse 

Formand/-kvinde/-person:  

Ingen opstillede. Nuværende formand motiverer kort for posten.  

Økonomiansvarlig:  

Ingen opstillede. Nuværende økonomiansvarlig motiverer kort for posten.  

Menige medlemmer:  

Nuværende menig medlem Sara Krogh motiverer kort for posten.  

Opstillede:  

- Anne Sophie Gründahl 

Kandidaten vælges enstemmigt.  

 

Generalforsamlingen vælger at forlænge fristen for kandidering til ”efter maden”.  

Dirigenten forklarer, at lokalbestyrelsen efter Generalforsamlingen har mulighed for at udsende kald til 

nye medlemmer og indsupplere til den kommende bestyrelse.  

 

(Punkt 6 genoptages ”efter maden”) 

 

Formand/-kvinde/-person: 

Opstillede: 

- Anne Faurschou Boisen 

Kandidaten vælges enstemmigt. 

https://drive.google.com/file/d/0B4HNKmxzQeTja0d0SDRKT1B1cE42cWNUSEtOelRMd0ktN25Z/view?usp=sharing&fbclid=IwAR37_uGLf8TFocEKC-TabYfk8aX8wY91pOfSLyU22tkPZ5yjgYgkBWi1Jo0
https://drive.google.com/file/d/0B4HNKmxzQeTja0d0SDRKT1B1cE42cWNUSEtOelRMd0ktN25Z/view?usp=sharing&fbclid=IwAR37_uGLf8TFocEKC-TabYfk8aX8wY91pOfSLyU22tkPZ5yjgYgkBWi1Jo0
https://drive.google.com/file/d/0B4HNKmxzQeTjakcwbER3WVdZM3lhZUotbnlrV2dRTVJPbHhN/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1s0oxem82hqo-HfZUwpHTZBeXjAblZfRBVtyrP1cBoJI9-lRrxBXoxi4M
https://drive.google.com/file/d/0B4HNKmxzQeTjakcwbER3WVdZM3lhZUotbnlrV2dRTVJPbHhN/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1s0oxem82hqo-HfZUwpHTZBeXjAblZfRBVtyrP1cBoJI9-lRrxBXoxi4M


Økonomiansvarlig:  

Ingen opstillede.  

Menige medlemmer:  

Opstillede:  

- Freja Orloff Mortensen 

Kandidaten vælges enstemmigt.  

- Jens N. Pedersen 

Kandidaten vælges enstemmigt. 

- Helena Hyvönen 

Kandidaten vælges enstemmigt. 

- Helene Vesth Elfstrøm 

Kandidaten vælges enstemmigt. 

- Cecilie Lohse 

Kandidaten vælges enstemmigt.  

 

Da der ikke er valgt en økonomiansvarlig på generalforsamlingen, skal den nyvalgte bestyrelse 

konstituere en økonomiansvarlig internt eller indsupplere en.  

7. Vag af to kritiske revisorer 

Nuværende kritiske revisorer motiverer.  

Opstillede:  

- Anne Tindal Thomsen 

- Mette Venø Hastrup 

Kandidaterne vælges enstemmigt.  

 

8. Evt. 


