
Svar til DUF jf. mail af 21. oktober 2018 
Svar nedenfor i RØD. 
Indledning: 
IMCC har gennem de sidste mange år været organiseret med Landsbestyrelse, Lokalafdelinger samt 
Aktivitetsgrupper. I alle ansøgninger til DUF har dette fremgået klart af både det narrative og det faktuelle 
materiale, således naturligvis også i ansøgningen 2018, hvoraf det klart fremgår, at IMCC på nuværende 
tidspunkt har 1 Landsbestyrelse, 6 Lokalafdelinger med tilhørende Lokalbestyrelser samt 30 
aktivitetsgrupper, fordelt på 4 såkaldte farvefællesskaber. Dokumentationen, som er fremsendt, indeholder 
oplysninger om de forskellige enheders aktiviteter fordelt ud på de 6 lokalafdelinger samt informationer om 
nationale aktiviteter – herudover er der særlig dokumentation vedr. IMCC’s internationale aktiviteter. 
 

DUF har på baggrund af dokumenterne et par spørgsmål, som I bedes svare på: 
  

1. Af jeres vedtægters § 2, stk. 3 fremgår det, at ”IMCC er opdelt i lokalafdelinger med egne 

lokalbestyrelser og vedtægter, der danner rammerne om aktivitetsgruppers projekter og arbejde” 
a. Hvordan danner lokalafdelingerne helt konkret rammerne om aktivitetsgruppernes projekter 

og arbejde? 
Som sagt har IMCC 6 lokalafdelinger med hver deres vedtægter, som årligt afholder generalforsamlinger for 

alle IMCC-medlemmer tilknyttet denne lokalafdeling. På disse generalforsamlinger vælges 

Lokalbestyrelserne.  

Alle aktivitetsgrupper i IMCC har en NAL = National Aktivitetsleder. Hvis aktivitetsgruppen har aktiviteter i 

mere end én lokalafdeling, er det et krav at man udpeger/vælger LAL = Lokal Aktivitetsleder, knyttet til en 

bestemt lokalafdeling. Det er NAL’s opgave at samarbejde med Landsbestyrelsen (og hvis man kun er 

tilstede i én by med den respektive lokalbestyrelse) og LALs opgave at samarbejde med de respektive 

lokalbestyrelser. 

For at sikre et tæt samarbejde mellem de forskellige enheder i IMCC er der flg. standarder: 
Landsbestyrelsens medlemmer har hver især til opgave at fungere som kontaktperson til et antal 
aktivitetsgrupper og lokalafdelinger. Den nuværende fordeling af disse ansvarsområder fremgår af 
hjemmesiden her: https://imcc.dk/om-jubilaeet/bestyrelse/praesentation/ Det betyder at der både for 
lokalafdelingerne og for aktivitetsgrupperne er en direkte adgang til Landsbestyrelsen. Det er således, at 
Landsbestyrelsesmedlemmet ofte deltager i lokalafdelingernes generalforsamlinger samt i 
aktivitetsgruppernes årlige nationale møder. Dette sikrer sammenhæng mellem nationale og lokale 
aktiviteter og sammenhæng internt i lokalafdelingerne med aktivitetsgrupperne. 
ILONA er en årligt tilbagevende begivenhed, der finder i starten af februar måned. ILONA står for Internat 
for Ledere og Nationale Aktivitetsledere. Her mødes alle IMCC’s ledere (NAL, LAL, Landsbestyrelse, 
Lokalbestyrelser og Udvalg). På dette møde samordnes det kommende års aktiviteter mellem det nationale 
og lokale og på det lokale niveau mellem lokalbestyrelserne og aktivitetsgrupperne. Man kan se mere om 
seneste ILONA her: https://imcc.dk/nyheder/ilona-2019/ 
Samarbejdsaftaler: I løbet af februar og marts måned mødes en repræsentant fra Landsbestyrelsen og en 
repræsentant for Sekretariatet med repræsentanter fra alle 30 aktivitetsgrupper og alle 6 lokalafdelinger, i 
alt 36 møder. På møderne diskuteres status i gruppernes arbejde, medlemspleje, planlagte aktiviteter, 
fundraising, økonomi og samarbejde på tværs af grupperne samt på det lokale niveau. Mødet afsluttes med 
en formel underskrivelse fra IMCC centralt og aktivitetsgrupppen eller lokalbestyrelsen. Albjerg Revision 
refererer til disse samarbejdsaftaler i deres beretning side 12. Møderne giver IMCC’s politiske ledelse 
(Landsbestyrelsen) en mulighed for at blive informeret om de mange aktiviteter i IMCC, og sekretariatet 
mulighed for at finde ud af, hvilke typer af service de enkelte grupper har størst behov for. Møderne 
anvendes endvidere til at sikre den optimale interne koordinering i IMCC, både nationalt og lokalt.  
Lokalbestyrelsesmøder: Alle lokalbestyrelsesmøder er åbne for deltagelse fra medlemmerne i 
lokalområdet og meget ofte deltager LAL’er fra en række aktivitetsgrupper i disse møder. I de mindre 
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lokalafdelinger er der ofte personsammenfald, således at LAL’er for aktivitetsgrupper også er valgt til 
Lokalbestyrelsen. Det var f.eks. tilfældet i Esbjerg i 2018, hvor LAL for Bamsehospitalet og LAL for 
Sexekspressen begge samtidig var medlem af Esbjerg Lokalbestyrelse. 
Lokale rekrutteringsarrangementer: I alle 6 lokalafdelinger afholdes hvert år rekrutteringsarrangementer, 
fortrinsvis på universiteter og uddannelsesinstitutioner. Dette sker i et tæt samarbejde mellem 
lokalbestyrelsen og relevante LAL’er i området. Et eksempel kan ses her: https://imcc.dk/nyheder/tour-de-
imcc/ 
Fælles arrangementer: Lokalbestyrelser tager initiativ til at lave fælles aktiviteter, hvor en lang række 
aktivitetsgrupper deltager. Et eksempel er Store Sundhedsdag, hvor 65 frivillige fra IMCC i løbet af en dag 
underviste 700 elever på NGG. Læs mere her: https://imcc.dk/nyheder/store-sundhedsdag/ 
Daglig kontakt: Lokalbestyrelsesmedlemmerne og LAL’erne fra de forskellige aktivitetsgrupper er i tæt 
løbende kontakt. For de mindre lokalafdelinger er det ofte således, at LAL’er samtidig er blevet valgt til 
Lokalbestyrelsen.  
Fysiske rammer: I København, Aarhus, Aalborg og Odense har lokalbestyrelserne råderet over lokaler på 
universiteterne, som lokalbestyrelserne administrerer, således at aktivitetsgrupper (og lokalbestyrelsen 
selv) har et sted at mødes og hvor man kan opbevare materialer. Der er bestræbelser i gang for at kunne 
sikre noget tilsvarende i Esbjerg og Roskilde.  
 

2. Af jeres vedtægters § 2, stk. 6 fremgår det, at ”Lokalafdelingernes vedtægter og aktiviteternes 

retningslinjer skal godkendes af landsbestyrelsen…” 
a. Hvilke retningslinjer omtales der her? I bedes fremsende et eksempel herpå. 

Der er meget stor forskel på vores 30 aktivitetsgrupper. Nogle har blot 10-12 frivillige og er kun aktive i én 

by, mens andre har hundredvis af frivillige i 4 eller 5 lokalafdelinger. Der er derfor meget forskelligt behov 

for hvordan grupperne organiserer sig. Jeg medsender et eksempel på Retningslinjer for en af de største 

grupper, Sexekspressen. 

  
3. I skriver i de vedlagte kommentarer, at det er korrekt, at nogle eksterne arrangementer er sket i regi 

af nogle af aktivitetsgrupperne, men at alle aktiviteter naturligvis er koordineret med 

lokalbestyrelserne. 
a. Hvordan foregår denne koordinering mellem aktivitetsgruppe og lokalbestyrelse? Vedlæg 

om muligt dokumentation, der understøtter denne dialog. 
Se venligst svaret ved spørgsmål 1. 

 
4. Af jeres hjemmeside fremgår et link til aktivitetsgruppen ’Bamsehospitalet’. Af denne hjemmeside 

fremgår der følgende: 
”Lokalafdelingerne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Holstebro, København og Odense er 

organiseret med en lokal aktivitetsleder, der leder den lokale styregruppe, en lokal 

økonomiansvarlig samt menige styregruppemedlemmer. 
Tilsammen er de ansvarlige for planlægning, promovering og afholde af arrangementer, 

men det er helt afgørende, at hver lokalafdeling har en stor frivilligbase med frivillige, der 

fungerer som uundværlige medhjælpere før/under/efter arrangementer i løbet af året. 
Alle frivillige er uundværlige. 
I Bamsehospitalet® & Sund Krop vil dem, der ønsker det, opleve kort vej fra involvering til 

ansvar uden uønsket at stå alene med uvante opgaver undervejs” 
Link: http://www.bamsehospitalet.dk/frivillig/ 

  
a. DUF forstår det umiddelbart sådan, at IMCC opererer med to lokalafdelings-begreber. 

Der er de 6 lokalafdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Roskilde. 

Derudover har aktivitetsgrupperne også såkaldte lokalafdelinger, der driver 

aktivitetsgruppens arbejde lokalt. Er det korrekt forstået? 
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Nej det er ikke rigtigt forstået, at vi har to forskellige lokalafdelingsbegreber. Vi har 6 lokalafdelinger med 

hver deres lokalbestyrelse. Når Bamsehospitalet skriver om ”lokalafdelinger” refereres der til det geografiske 

område, som dækkes af LAL’erne. LAL’ernes opgave er at organisere aktiviteter i et bestemt område i 

samarbejde med den respektive lokalbestyrelse.  
  

b. I så fald, er der et link mellem aktivitetsgruppens lokalafdeling, der ledes af en lokal 

styregruppe og lokalafdelingen, der ledes af en lokalbestyrelse? Hvordan er rolle- og 

ansvarsfordelingen? 
Som beskrevet ovenfor er der mange links, både formelle og uformelle mellem aktivitetsgrupperne 

på lokalt plan og lokalbestyrelserne – og som sagt ofte personsammenfald i de mindre 

lokalafdelinger.  

 
c. Hvis det er lokalafdelingen (ledet af lokalbestyrelse), der koordinerer aktivitetsgruppernes 

aktiviteter i lokalområdet, hvordan hænger dette så sammen med, at man jf. nedenstående 

link – hvis man ønsker at bestille sexekspressen – kontakter den lokale 

aktivitetsansvarlige direkte? 
Link: http://www.sexekspressen.dk/bestil-sexekspressen/sexekspressen-odense 

  

Som det fremgår af dokumenterne ”IMCC aktiviteter 2018 eksterne” og ”IMCC aktiviteter 2018 

interne” har København lokalafdeling – som eksempel - i 2018 gennemført 813 aktiviteter, heraf 

116 eksterne arrangementer og 697 interne møder. Det er naturligvis fuldstændig umuligt for en 

lokalbestyrelse på 6 unge frivillige (som alle har studier og jobs ved siden af) at stå personligt for at 

planlægge, arrangere, gennemføre, registrere og dokumentere et sådant antal begivenheder i løbet af 

et år. Ydermere er der tale om en meget stor diversitet i aktiviteterne: fra at skaffe bolig til en 

udenlandsk studerende på udveksling, over at organisere seksualundervisning på en skole i Valby, 

til at arrangere Do-No-Harm kurser for IMCC-frivillige, der skal på projektbesøg i Rwanda, og 

mange andre nødvendige arrangementer. Der er 22 forskellige aktivitetsgrupper tilknyttet 

Københavns Lokalafdeling. 

Derfor er de praktiske opgaver fordelt, således at LAL’er for de respektive aktivitetsgrupper står for 

en række af de konkrete, praktiske tiltag, mens at lokalbestyrelsen – som beskrevet ovenfor – sætter 

rammerne om de samlede aktiviteter og sikrer den interne koordinering. Når IMCC modtager 

henvendelser fra rekvirenter kan det være til Sekretariatet, til Lokalbestyrelsen, til 

Landsbestyrelsen, til NAL eller til LAL i en aktivitetsgruppe. Sådanne henvendelser vil blive 

videresendt til den relevante person, som vil sikre, at henvendelsen bliver besvaret, og forhåbentlig 

(hvis der er frivillige til rådighed) gennemført.  

 
5. Af den fremsendte aktivitetsoversigt fremgår der 11 interne samt 12 eksterne aktiviteter i Roskilde. I 

bedes fremsende en oversigt over disse, hvoraf der fremgår: 
a. om det er lokalafdelingen Roskilde eller en af aktivitetsgrupperne, der afholdt aktiviteten, 
b. overskrift på aktiviteten samt 
c. dato for aktiviteten. 

  
6. Af den fremsendte aktivitetsoversigt fremgår der 31 interne samt 21 eksterne aktiviteter i Esbjerg. I 

bedes fremsende en oversigt over disse, hvoraf der fremgår: 
a. om det er lokalafdelingen Esbjerg eller en af aktivitetsgrupperne, der afholdt aktiviteten, 
b. om aktiviteten er intern eller ekstern, 
c. overskrift på aktiviteten samt 
d. dato for aktiviteten. 

Svar til både 5 og 6: Albjerg Revision har gennem de seneste 4½ måned gransket og kontrolleret en 

lang række forhold internt i IMCC, og der har været en meget omfattende kommunikation mellem 
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IMCC og Albjerg Revision i perioden, hvor IMCC, med anvendelse af betydelige interne 

ressourcer, har leveret en meget lang række af dokumentationer og informationer. Et hovedpunkt 

har været de nævnte aktiviteter i hhv. Esbjerg og Roskilde, som DUF nu i spørgsmål 5 og 6 udbeder 

sig yderligere information omkring.  

I Albjergs Revisions beretning side 16 er der dedikeret en hel side, som beskriver alle disse 

aktiviteter i detaljer, og det hedder bl.a. (side 15): ”Tidspunktet på året for afholdelse fremgår ikke 

af de to oversigter, men mængden af arrangementer i sig selv tyder – generelt – på, at aktiviteterne 

er regelmæssige. Datoer for afholdelse af møder/arrangementer kan til gengæld aflæses i Excel-

arket.” Albjerg Revision har således allerede gennemgået dette punkt minutiøst, og der findes i 

oversigterne (”IMCC aktiviteter eksternt 2018” og ”IMCC aktiviteter internt 2018”) fordeling af 

disse aktiviteter ift. aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser og lokalafdelinger. Ydermere har jeg i 

bemærkningerne til Albjerg Revisions beretning forholdt mig til disse aktiviteter.  

Jeg har nu igen været inde i vores 42 siders Excel ark (hvori findes informationer om alle de 2269 

møder og arrangementer, som er gennemført af IMCC i 2018) og kopieret relevante data for hhv. 

Esbjerg og Roskilde lokafdelinger, som vedhæftes som Excel ark. 

 

SLUT 


