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FORMALIA: 

Hvor: FADLS Foreningshus  

Referent: 

Sigrun Smith 

Ordstyrer: 
 
Ida Lang 

Deltagere: 
 
31 

Ikke tilstede: 
 

Tidsperspektiv for 
mødet: 2 timer 

  

  

REFERAT:  HANDLING / 
SUPPLERENDE:  

 

1. Valg af stemmetællere 
Ikke medlemmer af IMCC Aarhus 
 

 
Mathilde og Marie Louise 

2. Dispensation for for sent udsendt referat og 
vedtægtsændringsforslag 

 
Godkendt 

2. Årsberetning ved lokalbestyrelsen 
  

Gennemgang af året fra lokalafdelingens 
perspektiv:  
- Infoaften med forudgående forberedelsesaften på 
Dokk1 i februar 
- Værktøjskassen og shine-up af foreningshuset 
- Målsætningsweekend som lokalbestyrelse for at 
skabe et solidt fælles fundament 

- - Frivilligdag i samarbejde med SexEkspresen i marts 
- - Aktivitetsbesøg løbende i marts-maj 
- - Sommerfest i maj med god opbakning 
- - September: Infoaften i Domen med mange frivillige, 

men få deltagere der dog alle blev nye medlemmer 
- - Nationalweekend i oktober 

- Lokal generalforsamling og julefrokost i november 
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- Overleveringsmøde i december 
- Lederseminar (ILONA) i februar mhp. 
strategiplanlægning 
- Lokalbestyrelsesudviklingsweekend i april med 
fokus på kompetenceudvikling 

- - Afslutning og overlevering i december 
 
Hele året:  
- Månedsmøder 

3. Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse 
Herunder spørgsmål fra kritiske revisorer 
 

Gennemgang (se bilag): 
- Budget i alt = 19.200 
- Forbrug i alt = 35.000 
... 
 
Kommentarer fra kritiske revisorer:  
- Der er brugt mange penge på en bod til Pride, 
hvilket måske kunne være brugt på noget, der kom 
flere fra lokalbestyrelsen til gode. Eftersom det er et 
event med stor synlighed, burde det nok snarere 
være en udgift for landsbestyrelsen. 
- Der burde være plads til at bruge lidt penge på 
frivilligpleje i lokalbestyrelsen. I det indeværende 
regnskab er der brugt 0 kr. 
- Der er brugt nogen penge på faglig dag, som ikke 
var budgetteret med fra start. Det gør overblikket 
lidt rodet, da der er søgt penge til det seperat som 
en engangsudgift. 
- Lav budgetposter der passer i stedet for at putte 
dem ind under kategorier, som ikke stemmer helt 
overens for at skabe mere gennemsigtighed. 
 
Godkendelse ved simpelt flertal:  
- Godkendt 
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4. Fremlæggelse af foreløbigt regnskab 2019 til 
orientering 
 

Tilbageværende på kontoen efter GF = 5.531 kr.  
 
Der er holdt fast i budgetposterne fra det forrige 
regnskabsår.  
 
Pengene skal frem over søges gennem DUF’s 
lokalforeningspulje. Det vurderes af den næste 
lokalafdeling vil have ca. samme beløb at gøre godt 
med.  
 
Spørgsmål fra salen: 
- Hvad er penge på PR gået til og hvorfor den post 
ikke er større end den er (6000 kr. budgetteret og 
omkring 500 kr. brugt på plakater)? Flere penge til 
plakater og boosting på FB ved opslag og deling af 
event. Uenighed om, hvor stor en effekt det reelt 
har. 
- Hvordan skal søgeprocessen til DUF fremover ske? 
Det skal ske gennem lokalafdelingen, dvs. at det er 
vigtigt at aktiviteterne samarbejder med den 
respektive lokalafdeling, da det er et krav fra DUF 
om, at de skal være lokalt forankret. 
 

5. Konsekvenserne af det manglende driftstilskud fra 
DUF, herunder økonomien 2020 
 
  

- Sekretariatet bliver afskediget pr. 1. december med 
tre måneders opsigelsesperiode. 
- Uvist hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles og 
hvem der fremover skal varetage dem. 
- Penge skal frem over søges lokalt gennem DUF’s 
lokalforeningspulje med NemID. 
- Der er ekstraordinær GF i Odense, hvor man kan 
være med til at få indflydelse på, hvad vi skal søge 
penge til. 
 
Skal IMCC erklæres konkurs? 
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- Nej, IMCC kan godt fortsætte med nogenlunde 
sund økonomi uden faste lønninger til sekretariatet. 
- Det vil aldrig blive op til lokalbestyrelsen at redde 
IMCC’s fremtidige økonomi. Derimod vil der blive 
nogle meget spændende og vigtige opgaver, som 
man kan være med til at løfte i den kommende 
periode. Det er de lokale kræfter, der skal være med 
til at lægge kursen for IMCC’s fremtidige retning. 
- Hvad skal der fremover gøres, sådan at Roskilde 
lever op til kravene og vi undgår at sidde i samme 
situation i 2020? Den nuværende landsbestyrelse er 
allerede i gang med at omstrukturere og ændre 
procedure, så det bliver lettere at efterleve DUF’s 
aktivitetskrav. 

6. Behandling af indkomne forslag Forslag 1:  
- Formand ændres til formand/forkvinde/forperson 
- Sætning om at ledelsen skal ske i henhold til Hvid 
bog slettes, da man bør have mere frie tøjler. 
 
Afstemning ved ⅔ flertal (min. 21 stemmer):  
Vedtaget. 
 
Forslag 2: 
- Specificering af at kun betalende medlemmer, der 
senest 7 dage inden har meldt sig ind i Aarhus 
lokalafdeling.  
 
Afstemning ved ⅔ flertal (min. 21 stemmer):   
Vedtaget. 
 

7. Valg af lokalbestyrelsen 2020 
- formand 
- økonomiansvarlig 

Det fede ved at sidde i lokalbestyrelsen er:  
- Man kan være med til at gøre noget godt for de 
lokale aktiviteter. Skabe et godt sammenhold, stå for 
koordinerende opgaver.  
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- menige medlemmer (maks 8) - Det er et fleksibelt arbejde, hvor der ikke er faste 
krav til aktivitetsniveauet. Månedsmøder, hvor der 
kan nås meget, det er hyggeligt og kun fantasien 
sætter grænser.  
 
Tidsforbrug:  
- Lokalafdeling mødes ca. én gang i måneden.  
- Hensyn til eksaminer og travle perioder  
 
Arbejdsopgaver:  
- Forperson: har så vidt muligt det forkromede 
overblik, der sørger for struktur og koordinering, 
men ikke er ikke over alle arbejdsopgaver og dele. 
Handler om samarbejde og ansvarsfordeling. 
- Menigt medlem: tjekke mails, lave nye tiltag efter 
lyst mm. 
 
Forslag:  
-Det foreslås at man fremover lader lokalafdelingen 
bestå af aktivitetsmedlemmer, så der automatisk er 
en tættere kontakt til de forskellige aktivitetsgrupper 
plus at man lægge sine arbejdsopgaver sammen og 
mindske de mange led og bureuakratiske processer. 
Dette ville også bedre kunne efterleve DUF’s krav. De 
ville for det første give flere arbejdshænder og mere 
effektiviserede arbejdsgange. Eksempelvis undgås at 
bruge tid på at få fat i og nå ud til de lokale grupper. 
- Indvendinger er at det kan blive svært at finde en 
repræsentant for hver aktivitetsgruppe og få det til 
at hænge sammen organisatorisk. 
- Vigtigt med tanke på den demokratiske tanke bag 
foreningslivet. Aktiviteterne kan ikke lave det de gør i 
dag, hvis ikke de var en del af IMCC, hvilket kræver 
en bestyrelse. Holdningen bør derfor vendes fra at 
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bestyrelse er noget kedeligt til, at bestyrelsesarbejde 
er det grundlæggende fundament for alt andet. 
- En model er også, at man kan stille op for et enkelt 
semester ad gangen, så man ikke nødvendigvis stiller 
op for et helt kalenderår. 
- Da generalforsamlingen er den øverste myndighed 
kan de i aften beslutte, at der skal findes x antal i den 
nye aktivitetsbaserede lokalafdeling. Eksempelvis to 
fra hver farvegruppe (n = 8) eller en fra hver gruppe 
(n = 18). 
- Et forslag er at det er aktivitetslederen/eller anden 
som også er den repræsenterede i lokalafdelingen og 
som mødes efter behov. Kan i god orden vedtages til 
en ekstraordinær generalforsamling.  
- Der vælges en bestyrelse som har til formål at finde 
ud af, hvordan man fremadrettet kan gøre det mere 
aktivitetsbaseret. Eller der findes nogen til at udgøre 
en proforma-bestyrelse til at finde relevante aktører 
fra hver aktivitet, som indkøres til en ekstraordninær 
generalforsamling. 
 
Opstillere 
- Forperson: Louise, NØA i 6X (vedtaget) 
- Økonomiansvarlig: Frederik indtil februar 
(vedtaget) 
- Menigt medlem: Anja (vedtaget) 
 
Der stemmes om følgende tre forslag: 
1) Lokalbestyrelsen finder en model 
2) Der findes personer fra hver farvegruppe i aften  
3) LAL’er er ansvarlige for at udgøre eller finde en 
repræsentant til lokalbestyrelsen 
 
Alle tilstedeværende stemmeberettigede tilslutter 
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sig, at der kan stemmes om forslaget. Derudover 
tilslutter generalforsamlingen sig, at såfremt ét 
forslag får over halvdelen af stemmerne, er det 
vedtaget. Såfremt dette ikke er tilfældet, sendes de 
to forslag med flest stemmer videre i en ny 
afstemningsrunde.  
 
Afstemning:  
29 stemmeberettigede 
Forslag 1: 4 
Forslag 2: 7 
Forslag 3: 15 
Blanke: 3 
 
Model nr. 3 blev således flerstemmigt valgt.  

8. Valg af 2 kritiske revisorer Opgaver: Arbejdet ligger i at gennemgå og kritisk 
efterse lokal-bestyrelsens regnskab, hvilket kan gøre 
løbende og skal gøres senest inden årets GF.  
 
Marianne og Anne opstiller - vedtaget. 
  

9. Eventuelt  

 


