
 
 

IMCC’s kommentarer til Albjerg revision: Den uafhængige revisors erklæring om 
gennemgang af ansøgning om driftstilskud og refusion af internationale udgifter 

for 2019 fra IMCC Danmark – International Medical Cooperation Committee 
 
I det følgende fremsender IMCC kommentarer til ovenstående udkast i forhold til flg. pkt.: 

- Medlemmer under 30 år 
- Regelmæssige aktiviteter 

 
Medlemmer under 30 år 
Side 6 skriver Albjerg: ”I forbindelse med vores gennemgang konstaterede vi, at medlemmer født i 1988 (i 
alt 27 personer) indgik i grundlaget for de 1.796 personer, der er anført i ansøgningen. Medlemmer med 
fødselsår 1988 er fyldt 30 år inden den 31. december 2018, og kan derfor ikke karakteriseres som værende 
under 30 år på tidspunktet for opgørelsen af medlemstallet. Medlemstallet skal derfor reduceres 
med 27 medlemmer.” Og side 8 under pkt. 3.3. skriver Albjerg: ”Ved gennemgang af medlemslisten har vi 
fundet, at 27 medlemmer var 30 år,” og man ønsker derfor at fratrække disse medlemmer for det samlede 
antal tilskudsberettigede medlemmer for 2018. Der var altså tale om personer som i løbet af året 2018 
fyldte 30 år. 
I DUFs tilskudsbekendtgørelse § 10 hedder det:  ”Som tilskudsudløsende medlem defineres en person, der 
lever op til følgende kriterier: 1) Endnu ikke var fyldt 30 år ved udgangen af det senest afsluttede 
regnskabsår.” Når der her skrives ”senest afsluttede regnskabsår” kan det efter vores mening kun forstås 
som året 2017 (eftersom 2018 var et igangværende, og endnu ikke afsluttet regnskabsår, da vi registrerede 
medlemmerne). Og de personer, som fylder 30 i løbet af 2018 bør derfor medregnes. Vi er derfor uenig i 
Albjergs fortolkning på dette område, og mener, at de omtalte 27 personer skal medregnes i opgørelsen. 
 
Regelmæssige aktiviteter 
Side 19 i konklusionen skriver Albjerg flg.: ”Vi kan ikke vurdere, om kravet til regelmæssige, lokalt 
iværksatte aktiviteter i lokalforeningerne – i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens definition – er opfyldt, idet 
vurderingen heraf efter vores opfattelse afhænger af tolkningen af organisationens faktiske struktur. Vi 
anbefaler, at DUF drøfter opfyldelsen heraf med organisationen.” 
 
Grundlæggende kan vi ikke forstå, hvorfor Albjerg ikke kan vurdere om kravet til regelmæssige lokalt 
iværksatte aktiviteter er opfyldt.  
Vi har tidligere beskrevet hvorledes IMCC har to parallelle – men forbundne - interne strukturer, nemlig 
lokalafdelingerne og aktivitetsgrupperne. For at synliggøre og dokumentere de faktiske aktiviteter i IMCC 
har IMCC fra og med 2018 – på direkte anbefaling fra DUF – indført en proces, hvor vi dokumenterer både 
interne møder og eksterne arrangementer. Her er det klart, at lokalafdelingerne har en overvægt af interne 
møder, mens aktivitetsgrupperne har både interne møder og eksterne arrangementer. Lokalafdelingernes 



interne møder er typisk bestyrelsesmøder, mens de eksterne typisk er promoveringsarrangementer på 
uddannelsesinstitutioner, hvor alle – eller et udvalg af -  IMCC’s aktiviteter præsenteres. 
Aktivitetsgruppernes eksterne arrangementer er typisk undervisning og oplysning om sundhed rettet mod 
danske børn og unge. 
I dokumenterne ”IMCC aktiviteter eksterne møder 2018” og ”IMCC aktiviteter interne møder 2018” 
fremgår, at der i 2018 blev afholdt 21 eksterne arrangementer og 31 interne møder i Esbjerg (Region 
Syddanmark) og at der i Roskilde (Region Sjælland) blev afholdt 12 eksterne arrangementer og 11 interne 
møder. Der er således solid dokumentation for, at aktivitetsniveauet har været højt, også i vores to mindste 
lokalafdelinger.  
Når det fremføres, at nogle af de eksterne arrangementer er sket i regi af nogle af aktivitetsgrupperne 
(konkret Bamsehospitalet, Sexekspressen og Førstehjælp For Folkeskoler), så er det korrekt, men alle 
aktiviteter er naturligvis koordineret med lokalbestyrelserne. Se f.eks. seneste eksempel på konkret 
samarbejde mellem aktivitetsgrupperne og IMCC Roskilde her: https://imcc.dk/nyheder/tour-de-imcc/ 
   
I Esbjergs tilfælde har hhv. Bamsehospitalet og Sexekspressen organisatorisk Lokale Aktivitetsledere, mens 
det tilsvarende er på vej i Roskildes tilfælde. Vurderingen for aktivitetsgrupperne ift. hvornår man 
prioriterer at have en Lokal Aktivitetsleder i en bestemt lokalafdeling afhænger af aktivitetsniveauet, og det 
er heldigvis stigende i både Esbjerg og Roskilde. Det skal understreges, at aktiviteterne i begge regioner er 
stigende, fordi efterspørgslen af IMCC’s aktiviteter er stigende: flere og flere skoler, 
uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner efterspørger, at IMCC kommer på besøg i Region Syddanmark 
(Esbjerg) og Region Sjælland (Roskilde). Der er altså for aktivitetsgruppernes vedkommende tale om ”lokalt 
iværksatte aktiviteter, ” fordi institutioner i områderne efterspørger IMCC’s ydelser.  Fordi der er tale om 
frivillige, tager det noget tid at justere, hvor mange frivillige, vi kan tilbyde i de enkelte regioner (og 
efterkomme efterspørgslen), og dermed også, hvordan vi organisatorisk sikrer det mest optimale set-up. 
 
For Roskilde lokalafdeling er der tale on at Lokalbestyrelsen i 2018 har arrangeret og afholdt seks interne 
møder (d. 11.1., d. 7.2. d. 24.3., d. 20.8., d. 5.11. og d. 27.12.) samt generalforsamling d. 11.10. Derudover 
har Lokalbestyrelsen afholdt to offentlige arrangementer på RUC: d. 22.2. i samarbejde med 
aktivitetsgruppen IMCC Earth om klima og d. 23.5. i samarbejde med udvalgte aktivitetsgrupper om FN’s 
Verdensmål. I betragtning af det forholdsvis lave medlemstal i Roskilde lokalafdeling mener vi, at det er et 
tilfredsstillende aktivitetsniveau. Oveni dette har aktivitetsgrupperne Bamsehospitalet, Sexekspressen og 
Førstehjælp for Folkeskoler i 2018 arrangeret og afholdt 10 eksterne arrangementer (og i forbindelse med 
planlægning og evaluering af disse arrangementer afholdt 3 interne møder) i Roskilde og Region Sjælland. 
Alle disse arrangementer er sket efter aftale med Roskilde Lokalbestyrelse og i et tæt samarbejde. Vi mener 
derfor til fulde, at det er dokumenteret, at IMCC i 2018 – også i vores mindre lokalafdelinger – lever op til 
kravet om afholdelse af ”regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter.” 
En ekstra bemærkning til dette er, at intentionen med at DUF indførte bestemmelsen om, at 
tilskudsberettigede organisationer fremover skulle have mindst 6 lokalafdelinger, og mindst en i hver 
region, var at sikre at organisationen er reelt landsdækkende, og at der finder aktiviteter sted i alle landets 
fem regioner. IMCC har til fulde sikret – og dokumenteret - at dette er tilfældet for vores organisation. 
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