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Punkter 
 

Beslutningsreferat 

- Generalforsamling åbnes v. forperson 
Julie Lauritzen 
  

Velkomst, ingen beslutninger tages. 

- Valg af dirigent Ilse Rasmussen vælges som dirigent. 
 

- Valg af referent og stemmetæller Frederikke Kjerulff Madsen vælges som referent og 
stemmetæller. 
 

- Godkendelse af dagsorden og 
forretningsorden for 
generalforsamling 

Generalforsamling er rettidigt indkaldt. Pga. tekniske 
problemer med offentliggørelse af dagsorden stemmes der om 
lovligheden af denne.  
 
Der stemmes og generalforsamlingen erklæres lovlig. 
 
Der stemmes om ændring af rækkefølgen af punkterne. Der 
stemmes for. 
 
Den opdaterede dagsordenen godkendes. 
 
Forretningsorden godkendes inkl. én referent og én 
stemmetæller. 
 

- Gennemgang og status på DUF-
situationen 

Informationspunkt v. nuværende samt fremtidige bestyrelse, 
ingen beslutninger tages. 
 

- Økonomi-gennemgang (2019 og 
2020) 
 

Informationspunkt v. nuværende økonomiansvarlig, ingen 
beslutninger tages.  

- Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år. 
 

Der debatteres for og imod hævelse af kontingent fra DKK 95,- 
til 150,-. Eksempler på argumenter: 
 
Imod 

Virker som forceret donation. 
Der er allerede mange, der ikke forstår hvorfor de skal 
betale. 
Kunne afskrække nye medlemmer, især gule grupper. 
Dyrt for studerende. 

For 
Symbolværdi – Ser godt ud eksternt. 
Gør en stor økonomisk forskel. 
Prisen har ikke været hævet i >9 år. 

 
Der begæres hemmelig afstemning. Der er 46 til stede. 
Med 26 for, 12 imod og 8 blanke stemmer vedtages det at 
hæve kontingentet for 2020 til DKK 150,-  
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Punkter 
 

Beslutningsreferat 

- Behandling af indkomne forslag fra 
IMCC’s medlemmer og 
Landsbestyrelse 
 

 

- Forslag 1: Ændring af vedtægt i 
paragraf 2., stk. 6 

Der stilles opklarende spørgsmål til forslaget. 
 
Der fortsættes med hemmelig afstemning. Der er 46 til stede. 
Med 45 for, 0 imod, 0 blanke stemmer (1 har afstået) vedtages 
ændringsforslaget. 
 

- Forslag 2: Ændring af vedtægt i 
paragraf 14., stk. 4 

Der fortsættes med hemmelig afstemning. Der er 45 til stede. 
Med 45 for, 0 imod, 0 blanke stemmer (0 har afstået) vedtages 
ændringsforslaget. 
 

- Forslag 3: Ændring af vedtægt i 
paragraf 17., stk. 3 

Der stilles opklarende spørgsmål til forslaget. 
 
Der fortsættes med hemmelig afstemning. Der er 45 til stede. 
Med 44 for, 0 imod, 0 blanke stemmer (1 har afstået) 
vedtages/forkastes ændringsforslaget. 
 

- Valg af tre menige medlemmer til 
bestyrelsen 

Dogukan Jesper Gür stiller op som menigt medlem. Der er tale 
om tillidsafstemning. 
 
Der fortsættes med hemmelig afstemning. Der er 46 til stede. 
Med 41 for, 1 imod, 2 blanke stemmer (2 har afstået) vælges 
Dogukan ind i bestyrelsen. 

- Evt. Der kan ikke tages beslutninger under evt.  
 
Der er udfordringer omkring dokumentationskrav for 
demokratiske procedurer. Landsbestyrelsen præciserer at der 
kommer mere præcise retningslinjer i løbet af de næste 
måneder i takt med afklaring fra DUF. 
 
Der holdes et par taler og en fødselsdagssang. 
  

- Afslutning Generalforsamlingen erklæres hermed for lukket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Ilse A. Rasmussen, dirigent 


