IMCC Generalforsamling 2019
19. oktober 2019
Ankersminde, Gadsbølle, Fyn
REFERAT

Generalforsamling åbnes v. forperson Julie Lauritzen
a.

Valg af dirigenter og to referenter
Landsbestyrelsen har indstillet Sarah Cheri som dirigent. Alle tilstedeværende stemte
for. Landsbestyrelsen har indstillet sekretariatsmedarbejderne (Mikael, Carsten, Sofie og
Sabine) som referenter. Alle tilstedeværende stemte for.
Sarah præsenterer dagsordenen.

b.

Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamling
Alle tilstedeværende godkender dagsordenen. Sarah forklarer forretningsordenen, som
er spillereglerne for mødet i dag. Hvorimod vedtægterne er spillereglerne for året. Alle
tilstedeværende stemte for.
Landsbestyrelsen har foreslået at Paragraf 4, stk 6c suspenderes, hvilket i praksis betyder
at alle kan stille op til landsbestyrelsen til kl. 12 i dag. Her skal mulige kandidater skrive
en seddel til nuværende Landsbestyrelse med navn og hvilken post, man stiller op til.
Alle tilstedeværende stemmer for, bortset fra en blank stemme.
Sarah gennemgår de tre måder at stemme på. En vedtægtsændring skal have 2/3 flertal.
Ved godkendelse af dagsorden osv. gælder simpelt flertal. Ved afstemning om
kandidater skal over 50% stemme for.

c.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Sarah præsenterer at dette punkt skal vedtages ved simpelt flertal.
Julie og Sabina fremlægger bestyrelsens bedrifter fra år 2019: 1) Strategi 2020-2022:
Denne vil blive gennemgået lidt nærmere senere på dagen. 2) Økonomi: nytænkning om
hvordan vi får flere penge ud til aktiviteter 3) Nye medarbejdere og sygdom gjorde
foråret lidt administrativt tungt, men er efter sommerferien kommet rigtig godt
igennem. Der kommer nye lokaler for sekretariatet, de flytter på Panum frem for at være
placeret i studenterhuset. 4) Eksterne samarbejder: LB har mappet IMCC´s eksterne
samarbejder og har skrevet det ned i en håndbog, som vi blive delt til medlemmerne. LB
har også mappet alle IMCC´s aktiviteter ift. FNs verdensmål (se plakat herom). IMCC
deltog i Folkemødet 2019 med 60 medlemmer. 5) Hjemmesideoprydning: Der er blevet
slettet over 400 sider, hvilket har været et stort stykke arbejde. Den er stadig under
udarbejdelse, og der hentes tilbud til at ændre designet.
Spørgsmål fra salen: ”Hvad har været jeres største hovedpine at nå i år?”
Svar fra LB: Det var svært at halvdelen af sekretariatet var nyt og der var sygdom.
Dernæst har strategien også fyldt rigtig meget, mere end umiddelbart forventet.
Dernæst blev IMCC udtrukket af DUF til ekstra kontrol/eksterne kontrol, hvilket har
krævet meget tid og arbejde fra sekretariatet. Det er tilfældigt at IMCC er blevet trukket
ud, så det er ikke fordi DUF har mistænkt IMCC for noget. Endelig har Folkemødet
krævet flere ressourcer end forventet, hvorfor LB har sat et kald op ift. næste år, så
denne post kan blive uddelegeret til menige IMCC medlemmer.
Spørgsmål: ”Kan I knytte et par ord til lokalafdelingerne?”
Svar fra LB: DUF ændrede reglerne for tre år siden, som gjorde at IMCC skulle oprette to
nye lokalafdelinger (Esbjerg og Roskilde). Det har været administrativt tungt at få disse
op at stå, da LB sidder langt væk. LB vil pointere at det er et fælles IMCC ansvar, fordi
hvis lokalafdelingerne falder, så falder hele organisationen.

Spørgsmål: ”Hvad kan de andre lokalafdelinger gøre for at støtte op om de nye
lokalafdelinger?”
Svar fra LB: Frivillige kan støtte op om de aktiviteter, som der bliver arrangeret af
lokalafdelingerne. Når der laves rekrutteringsarrangementer så er det en god idé at
dukke op. Tag en tur til Esbjerg og Roskildes arrangementer engang imellem. Både for at
deres arrangementer fremstår bedre, men også for at fremme fællesskab internt og
lokalafdelinger imellem.
Spørgsmål fra medlem: ”Hvordan har det været at have et år til at lave strategien?.
Svar fra LB: Det har absolut ikke været for langt tid, da der har ligget meget arbejde i det.
Dog ville to år næsten være for langt, da meget viden vil blive tabt.
Kommentar fra medlem: Kunne man dele ansvaret med flere landsbestyrelser, da det
også er ærgerligt, at alle jeres gode kræfter bliver brugt på andre emner i foreningen.
Svar fra LB: Bestyrelsen vil lave et skriv om processen til næste gang der skal laves
strategi. Strategirapport er en god idé – det bakkes op af flere medlemmer tilstede.
Alle tilstedeværende stemmer for landsbestyrelsens beretning.
d.

Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. (Regnskab
for 2018)
Theis præsenterer det afsluttede regnskab for 2018.
Først præsenterer han en oversigt over økonomi fra 2010-20017. 2017 viser et stort
underskud, som både skyldes en nedskæring fra DUF og fordi der blev ryddet op i
økonomien. I 2019 er situationen vendt igen.
På ILONA tidligere i år så det ud til at 2018 ville ende i et lille underskud, men faktisk blev
det vendt og nu hvor regnskabet er afsluttet er 2018 faktisk endt i et lille overskud bl.a.
fordi den tidligere bestyrelse lavede visse besparelser.
Årsrapport for 2018:
Der sammenlignes med forgange år, 2017. Indtægter og omkostninger vedrørende
aktiviteter – det går nogenlunde op, og det gøres der ikke mere ud af, da det ikke er
aktiviteternes budget der skal fokuseres på. Men de ligger generelt tæt, og i 2018 var der
et lille overskud på aktiviteternes forbrug.
DUF tilskud: der er kommet lovning på at det ligger nogenlunde fast fremover på det
nuværende beløb.
Spørgsmål: Hvad dækker egenkapital?
Svar: Det er de penge, IMCC har at gøre godt med. Dette skal også dække IMCCs
omkostninger, hvis IMCC ikke fik flere penge fra fx DUF. Det skal fx dække aflønning af
medarbejdere og andre driftsomkostninger.
Præsentation af indtægter:
DUF har givet samme tilskud i 2018 som i 2017. Det var på et tidspunkt usikkert. IMCC
har dernæst fået lovning på at tilskuddet vil være det samme i 2019. Medlemstilskuddet
er gået ned fra 2017 til 2018, det skyldes ikke at medlemstallet er faldet, men
regnskabstekniske årsager.
Lægeforeningen gav 100.000 i 2017 og 50.00 i 2018. De plejer faktisk kun at give 50.000
kr. Umiddelbart er årsagen, at der i 2017 blev sendt to ansøgninger.

Øvrige indtægter er steget hvilket til dels skyldes, at der ved de grønne projekter bliver
søgt om lønmidler. Spørgsmål: Hvor er donationerne fra Østifterne ifbm. Folkemødet og
ILONA? Svar: De er under øvrige indtægter.
Momskompensation bliver søgt via IMCCs revisor. IMCC fik ikke noget i 2017, men
omkring 35.000 i 2018. Det håber LB, at IMCC også får i 2019.
Ingen yderligere spørgsmål om indtægterne.
Præsentation af udgifter/omkostninger:
Nationale omkostninger (nedslagspunkter fremhæves ifbm. spørgsmål fra de kritiske
revisorer)
 Personalomkostninger fylder meget, men de er vigtige for foreningen.
 Refusion, Internationale omkostninger er større i 2018 end 2017. Det skyldes at
refusionen baseres på foregående år.
 LB har størst mulighed for at rykke rundt på de nationale omkostninger.
Internationale omkostninger (nedslagspunkter fremhæves ifbm. spørgsmål fra de kritiske
revisorer)
 Kontingent for internationale organisationer er faldet i 2018 frem for i 2017. Det
skyldes at IMCC er blevet bedre til at bogføre.
 Puljemidler, møde og kongresser er faldet en del i 2018 frem for i 2017. Det
skyldes højst sandsynligt at refusioner først er blevet refunderet året efter.
 IMCC har fået penge tilbage for Gouda forsikring, da IMCC betaler forsikring på
forskud baseret på sidste års antal rejsedage.
 Øvrige internationale udgifter er faldet en del, hvilket er udtryk for at 2018 var
IMCCs store spareår, grundet nedskæringen fra DUF.
Administrationsomkostninger (nedslagspunkter fremhæves ifbm. spørgsmål fra de
kritiske revisorer)
 Det er omkostningerne som typisk er de samme fra år til år, og nogle penge LB
ikke kan rykke så meget rundt i.
 Revisorhonorar: udgifterne her er større, da der var et stort oprydningsarbejde
fx ift. udlæg aktiviteter har fået, men ikke betalt tilbage. De er blevet afskrevet
og derfor en udgift for foreningen.
 Revisorhonorar vedr. internationale projekter: Større udgifter i 2018 hvilket
skyldes udgifter ved afslutning af Bolivia projektet.
 Landssekretariatet, mødeomkostninger er steget meget siden 2017, men det
skyldes at bogføringen nu er blevet udfyldt ordentligt.
Spørgsmål og svar på de kritiske revisorer vil også blive lagt på hjemmesiden.
Årets resultat: I 2017 havde foreningen et underskud på -874.834 kr. og i 2018 et
overskud på 114.822 kr.
Kommentar fra salen: Det var en rigtig dejlig måde at få fremlagt økonomien.
Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2018. Alle tilstedeværende stemmer for
årsregnskabet i 2018. Ingen blanke stemmer. Ingen stemmer imod. Forslaget vedtaget.

e.

Fremlæggelse af budgetopfølgning for indeværende regnskabsår til orientering.
(Budget 2019)
Denne post er blot til orientering, da budgettet for 2019 afsluttes i 2020 og først da skal
godkendes. Theis præsenterer budgettet for 2019:
Indtægter:
- DUF og lægeforeningens tilskud er sat ind som estimater da de ikke er modtaget
endnu. Resten af tallene er reelle.
- DUF tilskuddet forventes at stige grundet Esbjerg og Roskilde afdelingerne, hvor vi
nu lever op til at have 6 lokalafdelinger og derfor får ekstra tilskud
- Legater og donationer: denne post er spredt ud på flere poster. Eksempelvis er der
hentet støtte fra Kbh kommune
- Medlemskontingenter er igen steget – det er godt.
Omkostninger:
- Mange af disse poster ligger faste eksempelvis forsikringer, telefoni, gebyrer, winkas,
revision mm.
- I fht. dem der kan reguleres på: bypenge er penge til lokalbestyrelserne, denne post
er ret lav i forhold til tidligere år og der er endda brugt ret få penge i 2019 på denne
post indtil nu. Budgettet for hjemmesiden er sat op fordi det har været en prioritet
at lave ændringer på denne. Pengene er gået til Wordpress konsulent som har lært
sekretariatet at lave forberedende arbejde til at få en ny hjemmeside.
- Nationale omkostninger: forplejning er prioriteret bl.a. på generalforsamlingen så
der skal bruges mindre tid i køkkenet under gf. Til gengæld er der budgetteret en del
for højt til transport så det går op.
- Posterne til udvalg og puljer  det ser fint ud
Årets estimeret resultat vil være omkring 664.675,11 kr. i overskud. Der bliver spurgt om
det er et problem at have et for stort overskud? LB svarer at det vil være et problem,
men der mangler stadig udgifter for år 2019, hvilket gør at årets resultat kun er 134.675
kr. i overskud. LB tilføjer at det faktisk kan være godt at have nogle underskud, da det
viser at IMCC har styr på sin økonomi.

f.

Fremlæggelse af foreslået budget for det kommende regnskabsår til orientering.
(Forslag til budget 2020)
LB 2019 præsenterer et budgetforslag for 2020, men det er LB 2020, som beslutter hvad
pengene skal bruges på.
Ideer fra LB 2019 til budget i 2020.
Formål: At blive bedre til at få pengene ud til aktiviteterne nu da rådighedsbeløbet blev
taget væk.
 Fri LAL/NAL/LØA/NØA transportudgifter. Indtil videre har LB 2019 ikke afvist
nogen ansøgninger.
 Åben pulje alle kan søge til alt.
 Forplejningsrefusioner til møder (20 kr. pr deltager pr. møde). Penge man kan
søge uden at skulle have godkendt. Validering er DUF dokumentation. Til dette
forslag bliver lagt vægt på at der er stor tillid til medlemmerne ift. kun at søge til
rimelige møder.



Fast støttebeløb til alle aktiviteter baseret på antal medlemmer pr. lokalafdeling.
LAL + sek står for medlemslister årligt.

Spørgsmål: Til ILONA var der snak om at Lokalbestyrelsen skulle have beføjelser ift.
puljerne. Dette ses ikke af forslaget til det nye budget 2020.
Kommentar fra Exchange: Det er svært for Exchange at bruge medlemslisterne, da
mange bliver medlemmer når de afsted på et klinisk ophold. Svar: Desværre har IMCC så
mange forskellige aktiviteter, så det er svært at lave en løsning for passer til alle.
Fastsættelse af kontingentet for 2020. LB foreslår at kontingentet er uændret og derfor
95 kr. pr. år. Alle stemmer for forslaget. Ingen stemmer imod eller blankt.
g.

Fremlæggelse af grammatiske vedtægtsændringer foretaget af bestyrelsen
LB præsenterer forslagene, som omfatter strømligning i formuleringen af formand,
forkvinde, forpersons titel.

h.

Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og Landsbestyrelse
Før vedtægtsændringerne har 48 personer modtaget et stemmedevice.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 dele af alle stemmer skal stemme for. Blanke stemmer
tæller ikke med.

1.

Forslag 1: ændring af vedtægt i paragraf 9., stk. 1
Vedrører formulering omkring eksklusion af medlem. Diskussion vedr. hvordan
sætningen skal forstås. 47 personer er tilstede og stemmeberettiget. Forslaget vedtages
med 47 stemmer for. Ingen imod og ingen blanke.

2.

Forslag 2: ændring af vedtægt i paragraf 14., stk. 2
Dobbeltformulering. ”Bestyrelsens daglige ledelse” står to gange i træk. Foreslås at
slettes ét af stederne.
Forslaget vedtages med 46 stemmer for, 1 stemme blankt.

3.

Forslag 3: ændring af vedtægt i paragraf 20., stk. 2
Diskussion om man kan samle appendiks og retningslinjer i et samlet dokument.
Argument imod forslaget er, at man fjerner mandat fra Generalforsamlingen til at
beslutte retningslinjerne. Argument for: Det kræver tillid til LB at stemme for. Vedtages
med 22 for, 9 imod, 16 blankt.

4.

Forslag 4: ændring af vedtægt i paragraf 14., stk. 9
Forslaget vedtages med 44 for, 0 imod, 3 blanke stemmer.

5.

Forslag 5: ændring af vedtægt i paragraf 11., stk. 5, e.
Diskussion af forslag. Det udspecificeres: Blanke stemmer skal tælles med, da
vedtægtsændringer er meget vigtige for foreningen. Lige nu siger paragraffen, at blanke
stemmer ikke medregnes og bliver trukket ud af en stemmeafgivning. Forslaget giver
mulighed for at man ved specifikke vedtægtsændringer kan beslutte hvorvidt blanke
stemmer tæller med eller ej.
42 stemmer for, 2 stemmer imod, 3 stemmer blankt. Forslaget er vedtaget.

6.

Forslag 6: ændring af vedtægt i paragraf 20., stk. 1
Det foreslås, at blanke stemmer tæller med ved afstemninger om vedtægtsændringer.
Forslaget er forstået af medlemmer, ingen spørgsmål.
33 for, 6 imod, 5 blankt. (44 i alt). Forslaget er vedtaget.

7.

Forslag 7: ændring af vedtægt i paragraf 19., stk. 1
Det foreslås at blanke stemmer medregnes ved afstemning om at opløse organisationen
Forslaget er forstået, ingen spørgsmål.
39 for, 4 imod, 1 blank. Forslaget vedtaget.

8.

Forslag 8: vedtagelse af strategien 2020-2022
Stemmes igennem ved simpelt flertal.
Spørgsmål: Ikke så meget fokus på det internationale ift. sidste strategi. Svar: Det
internationale er blevet koblet til nationale mål. I strategien hedder det internationale
ekstern samarbejde. Ift. de inputs LB har fået handler det internationale om at tage med
hjem til det nationale. Spørgsmål: Hvad sker der, hvis strategien ikke bliver stemt
igennem? LB svarer: Så er der ikke nogen strategi og så er det op til den nye LB om der
overhovedet skal være en strategi. Kommentar: Mange tak til LB for at bruge så mange
kræfter på at indsamle inputs fra lokalområderne ift. strategiarbejdet.
Afstemning: 47 stemmer for, 1 blank, ingen imod. Strategien er vedtaget.

i.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valgprocedure: 2 min til præsentation, 2 min til spørgsmål. Løbende afstemning ved absolut flertal (50% af
salen skal tilkendegive deres tillid til kandidaten).
46 stemmeberettigede har modtaget en stemmedevice.
Forperson
Kandidat: Kristine Svinning Valeur, NAL i Bamsehospitalet. Fokus: Aktiviteterne skal i centrum.
Opsummerende fra præsentation og spørgsmål:
Aktiviteterne skal i centrum. Det vigtigste for den kommende LB er at få stærkere lokalafdelinger. Det kan
opnås ved at gentænke forbindelsen mellem aktiviteter og lokalbestyrelse. God dynamik i bestyrelsen skal
skabes ved at prioritere de fysiske møder. Tanker om en helt ny landsbestyrelse: god blanding af folk med
forskellige erfaringer, og det skal udnyttes. Hun fortsætter i Bamsehospitalet og Sund krop
Afstemning: Kristine vælges som forperson i IMCCs landsbestyrelse 2020.
Økonomiansvarlig
Kandidat: Linnea Sølbæk Meier, medicinstuderende, 5 semester, NØA i NorWHO.
Opsummerende fra præsentation og spørgsmål:
Fokuspunkter: blokfundraising, nye fonde f.eks. kommuner, støtte økonomiansvarlige, øge
gennemsigtigheden i regnskabet. Linnea er stadig NAL i Research Exchange, men mener det kan være en
fordel og skabe tæt forbindelse til lokale aktiviteter. Hun forestiller sig at gå af som NAL næste gang, og kan
godt forestille sig at fortsætte mere end et enkelt år i landsbestyrelsen. Støtter AM 2021 i Danmark.
Afstemning: Linnea vælges som økonomiansvarlig i IMCCs landsbestyrelse 2020.
AIR
Kandidater: Abdulkarim Harakow (1) og Signe Leth(2). Tallene tilkendegiver rækkefølgen, og denne er er
udtrukket ved lodtrækning.

Opsummerende fra præsentation og spørgsmål til Abdulkarim:
Fokuspunkter: at udvikle strategiske målsætninger for det internationale arbejde. Større fokus på at
involverer lokalafdelingerne i det internationale arbejde. Flere IMCCere til internationale møder. Støtter
IFMSA August Meeting 2021 i Danmark. Spørgsmål går meget på om Abdul har tid med hans store
engagement i OC August meeting, IFMSA mm. Samt hvordan han vil forankre det internationale arbejde i
lokalafdelingerne.
Opsummerende fra præsentation og spørgsmål til Signe:
Erfaring fra blå gruppe. Vil gerne bidrage til at give gode forhold og oplevelser til medlemmerne. Mere
forberedelse til delegationerne, samt fokus på hvad delegationerne kan få ud af internationale møder. Kan
trække på erfaring som NAL i exchange hvor man har et stort ansvar for 80 unge, og har også lært
konflikthåndtering. Erfaring som delegationsleder. Tværfaglighed i delegationerne, og vil tage ud til
aktiviteter der ikke har været repræsenteret til internationale møder førhen, og give dem bedre mulighed
for at deltage.
Afstemning:
A. Abdul
B. Signe
C. Imod begge
D. Blankt
Signe vælges til posten som ansvarlig for internationale relationer i IMCCs landsbestyrelse 2020 med
mindst 50% af stemmerne, hvorfor afstemningen også fungerer som tillidsvalg.
Menige bestyrelsesmedlemmer
47 stemmer til stede.
Kandidater:
Anna Berg
Opsummerende fra præsentation og spørgsmål til Anna:
Baggrund i Kbh lokalbestyrelse og Sexekspressen. Fokus på det nære og lokalafdelingerne. Fysisk
tilstedeværelse betyder meget for lokalafdelingerne, så det skal være en prioritet. Interesseret i at
arrangere Folkemøde og GF. I fht. farverepræsentation i landsbestyrelsen er fysisk tilstedeværelse igen
vigtigt. I fht. Roskilde afdelingen kan det blive nødvendigt at prikke til folk og opfordre folk til at hjælpe med
at bistå denne afdeling.
Tillidsafstemning for Anna: Anna vælges som menigt medlem i landsbestyrelsen 2020.
Bolette Aagard
Opsummerende fra præsentation og spørgsmål til Bolette:
Fokus på at udbrede kendskabet til IMCCs vigtige og super gode sundhedsarbejde. Vil prioritere at være
synlige i medierne. Åbne breve er en god idé. Uddannelseskorps som kan deltage i debatter både i
medierne og på folkemødet osv. Primært baggrund i de grønne grupper. Bolette er trådt ud af aktiviteter
udenfor IMCC og taget færre ECTS for at have tid til landsbestyrelsen. Undervisningserfaring fra bl.a.
trænergruppen. Denne erfaring kan bruges til at inspirere mere synlighed i medierne.
Tillidsafstemning for Bolette: Bolette vælges som menigt medlem i landsbestyrelsen 2020.
Landsbestyrelsen kan supplere op til tre menige medlemmer ind.
j.

Valg af kritiske revisorer

48 stemmer til stede.

Kandidater er Ida Lang og Kamilla Lanng, som stiller op som et par.
Tillidsafstemning: Ida og Kamilla er valgt.
k.
Evt.
Exchange: Husk ansøgningsfrist 15. november. Man kan søge efter 2. semester. Check hjemmesiden og
Facebook. Vi mangle ren NØA, så henvend jer inden ansøgningsfristen 1. november. Nuværende NØA
bruger ca 2 timer om ugen, nogle tidspunkter mere og andre tidspunkter mere. Prik til en af os blå. Skriv på
listen.
Bus til Aarhus: Meld tilbage hvem der skal med? 19 personer.
Torsten: Tak til jer alle. Megafede fællesskab. Anerkende dirigenten som har formået at køre os igennem
før tid. Tak til Bestyrelsen 2018 (!) og 2019 som har lavet en super strategi og kørt os igennem. Stående
ovationer.
Amanda: Odense holder julefrokost 13. december. Også julefrokost i Exchange 7. december.
Københavner bussen i morgen: 6 personer. Julefrokost og GF i Kbh 8. november med hjemmelavet gløgg
mix fra Anna.
Kristine: Fedt at mærke at bestyrelse 2019 har villet det nære som også afspejles i strategien, som er for os
alle i IMCC. Så gå hjem og læs den! Hvis man vil have indflydelse så stil op som supplerende medlem.
Sofus: AM21 Organizing Committee (OC) holder møde i morgen og hvis man måske gerne vil være med så
kom til os. Eller hive fat i mig.
NAL i PIT: Vi mangler en NØA. Vi mangler en restpladsansvarlig. Vi har ansøgningsrunde som har deadline 1.
november til Tanzania og Gambia. Julefrokost i Aarhus.
Aarhus julefrokost og GF 16. november hvor man kan stille op til lokalbestyrelsen.
Maja fra Esbjerg: Tak for opbakningen til Esbjerg. 6x har udfordringer på medlemmer og Bamserne har
udfordringer til bestyrelsen. I 2021 eller 2022 får vi medicin kandidater. Vi vil gerne have hjælp til at
kontakte dem, fordi vi ikke selv er medicinstuderende. Evt. være supplerende mnigt medlem i
Landsbestyrelsen – være et bindeled.
Emma fra Aalborg: Julefrokost og GF 15. november åben invitation til alle.
Julie: Tak til alle fra Landsbestyrelsen. Tak for støtten og tak for input fra jer til strategien. Vigtigt at
videregive takken til alle vore medlemmer rundt om.
Tilde: Tak til dirigenten og overrækker en gave. Bamboo yoga vandfflasdke fra FN Byen.
Møde mellem gammel og ny landsbestyrelse.
16.45 mødes vi i lokalbestyrelser og farvefællesskaber. Sammen ca 1 time.
18.30 er der galla. Toastmaster Kamilla Lanng.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede officielt IMCC’s Generalforsamling 2019.
Referat godkendt af dirigenten:
Underskrift, dato og sted
30-10-2019, København

