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FORMALIA: 

Hvor:  

Referent:  
Anna 

Ordstyrer: 
Kristine 

Deltagere: Louise 7965, Frederik 8508, Anja 8060, 
Janni 3758, Jonathan 7274, Natascha (9983), Anna 
T 6504, Frederikke 7109, Sara 9655, Marianne 
8415, Katrine 9181, Anna J 9003, Signe 6022, Rikke 
(ikke stemmeberettiget), Ceren 9174, Sidsel 
10392, Anne B 6196, Kamilla 7281; Melanie 7737, 
Mia 10058, Katrine B 9948, Kristine (ikke 
stemmeberettiget), Anna (ikke stemmeberettiget) 
 

Tidsperspektiv for 
mødet: 2 timer 

Referat fra sidste generalforsamling:  

Ordinær generalforsamling 2019: 
https://docs.google.com/document/d/1umJWfWD7kATs5wGAo54nPffy28efcztNz0yd47JKV8w/edit  

Ekstraordinær generalforsamling 2020: 
https://docs.google.com/document/d/1GH6Dv8kSC49KakhOL0vzsU_gd9aqhDK8i2V3T5Z7iAE/edit  

REFERAT:  HANDLING / SUPPLERENDE 

1. Valg af dirigent, referent(er) og stemmetællere 
 

Indkaldelsen er rettidig. Indkomne 
forslag - ingen kommet. endelig 
dagsorden for 1 uge siden - 
således lovlydig 
Anna - referent 
Kristine - dirigent 
Jonathan - stemmetæller 
 

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 
 

Stemmeprocedurer gennemgås, 
forskellen mellem simpelt og 
absolut flertal gennemgås. 
Det aftales, at alle valg, fraset 
personvalg, foregår ved 
håndsoprækning. Personvalg 
foregår lukket. 
Dagsorden + forretningsorden 
godkendes. 
Procedure for taletid på zoom 
gennemgås. 

3. Årsberetning v. Lokalbestyrelsen 
2 kriser på et år. Lokalbestyrelse på 3 personer, der var ikke så 
meget kamp om pladserne, men god energi.  
IMCC aarhus er blevet folkeoplysende forening i Aarhus kommune 

 



 

i år. 
Der er blevet afholdt frivillig bazar, der kom mange og der var 
bred repræsentation blandt aktiviteterne. Der blev afholdt et 
repræsentantskabsmøde. Det krævede lidt arrangør-arbejde. Der 
var kontakt med alle aktiviteter og det har bragt IMCC Aarhus 
tættere sammen. Lå 10. marts, så planerne på mødet var svære at 
få ført ud i livet.  
På ekstraordinær generalforsamling skulle der vedtages nogle 
ændringer, så vi kan blive folkeoplysende forening, der blev sendt 
endelig ansøgning i juli, og den er blevet godkendt. Det åbner 
mulighed for at låne lokaler og få midler - det bliver så godt! 
Efterårssemesteret startede også med et rep.møde, der blev lagt 
planer men corona kom i vejen igen.  
Corona har fyldt rigtig meget. 
Økonomi: Der var ikke så mange penge at være ansvarlig for i 
starten, men der er blevet søgt fonde og delt penge ud til 
aktiviteter. De har holdt deres budget. 
Menigt medlem: Anja har været praktisk gris - har bl.a. skaffet ny 
kaffemaskine og termokande. 
 
Spørgsmål: Hvad har været produktivt i år? 
L: repræsentantskabsmøderne! Desuden kommunikation med 
Aarhus kommune. Det bliver nemmere for kommende 
bestyrelser. Der har været været ret meget aktivitet i dette år på 
trods af corona. 
 
Kommentarer: Alle synes det er gået godt - skud ud til 
lokalbestyrelsen. 
 
 

4. Regnskab 2019 til godkendelse v. Økonomiansvarlig 
Der er ikke blevet ført regnskab i 2019. Frederik har været i 
kontakt med Carsten (bogholder), som har fundet frem, hvad der 
blev brugt af penge ind og ud af lok.best konto. 
 
Der kigges på regnskaber fra aktiviteterne fra sidste år.  
Desuden er der gode memes. 
 
Kritiske revisorer: Der var i starten ikke et regnskab fra sidste år, 
hvilket gjorde det svært. Det er første kritikpunkt.  
Bogholder bruger andre budgetposter end de, der blev brugt af 
øko sidste år.  
Der er kommet færre penge ind end der blev regnet med, 
budgettet er ikke blevet revideret - det kan man med fordel gøre 
for at øge overblikket. 
Der er genereret et lille overskud, men de sidste måneder sidste 
år var ikke så økonomisk stabile. 
Der er en forskel på ca. 10 kroner- dem kan vi ikke se hvor de er 

Godkendelse: Afstemning (simpelt 
flertal) ved håndsoprækning:  
For: 20 
Imod: 0 
Blanke: 0 
 



 

kommet hen.  
Budgetposten der hedder faste begivenheder kan deles op, da 
den indeholder mange ting - så bliver det mere overskueligt. 
 
Kommentarer fra øko: 
Tak for gode kommentarer. Mht den mindre indkomst, så afhang 
det også lidt af IMCCs økonomiske krise sidste år. 
 
Andre kommentarer: 
Frederikke: Nogen, der har været i kontakt med tidligere øko’er + 
kan der være et forum, hvor vi hører mere om aktiviteternes 
økonomi? 
 
svar: mht til øko sidste år: Det blev bare ikke gjort. Der er ikke så 
meget at sige. 
Mht. aktiviteternes økonomi, så vil vi gerne tage det op til evt. 
rep.møde. Der findes mere udførlige regnskaber, det kommer til 
at tage lidt tid at gennemgå.  
 
Anne: Er der ikke flere aktiviteter end dem, der er vist her? 
F: jo, dem der er her, er bare dem der har svaret os efter 2 
rykkere.  
 
Anna T: Der er plads til forbedring i forhold til at være kritisk 
revisor. Generelt  
 
Kristine: De grønne grupper skal huske også at sende deres 
regnskaber til Lok.best næste år.  
 

5. Regnskab 2020 til orientering v. Økonomiansvarlig 
Det har generelt været svært at bruge alle pengene pga corona. 
“Kontor og andet” dækker over de puljer, der er blevet delt ud til 
aktiviteterne. 
 
Redegørelse:  
Budgetopfølgning 2020: Der er kommet fondsmidler for hhv. 
tuborgfondet og AU health. Dem er vi i gang med at bruge. Så der 
står reelt ca. 10.000 kr, som man kan hygge sig med næste år.  
 
Budget 2021: Aktiviteterne har godt styr på, hvad de kommer til at 
bruge af penge næste år.  
 
Anne B: Hvad med de manglende aktiviteter? hvem mangler? 
 
Anne B: Hvad får man for 67 kr.s kompetenceudvikling? 
F: Det var noget transport for nogle frivillige til et kursus.  
 
Kristine: næste år skal alle aktiviteter gerne sende deres regnskab 

 



 

til lokbest.  
 
 

6. Valg og godkendelse af aktivitetsgrupper i det kommende år 
Bamsehospitalet og Sund Krop:  
PIT:  
NorWho: 
 
FFF: 
IMCC ME: 
ens.sundhed: 
Ashipti: 
UAEM: 
IMCC exchange/research exchange: 
Imunzi: 
Sexekspressen:  
Tamida: 
 

Der stemmes samlet om de 
aktiviteter der har sendt ind v. 
håndsoprækning og simpelt flertal. 
For: 21 
Imod: 0 
Blank: 0 
 
Alle disse aktiviteter er godkendt. 
Klappes ind 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen. 
 

 

7. Valg af Lokalbestyrelsesmedlemmer 2021 
Formand/forkvinde/forperson:  
Hvad laver man? L har været den, der har svaret mails og søgt om 
fonde. Man kan selv være med til at forme den. Der kommer 
nogle ad hoc opgaver på mail. Der er en hvidbog man kan 
forholde sig til. Det føles som om, at man har finger med i spillet 
over det hele, både nationalt og lokalt i aktiviteterne.  
Økonomiansvarlig:  
Hvad laver man: Man er mere “med i bestyrelsen” end man er 
øko. Der er ikke så meget. Man skal lægge et budget og følge op 
på det. Det kan man evt. gøre sammen med den afgående og 
sammen med resten af bestyrelsen - desuden er vores bogholder, 
Carsten, sød og vil gerne hjælpe. Man skal holde styr på nogle 
puljer. Har brugt maks en time om ugen på økonomien. Man står 
ikke alene og man lærer rigtig meget. Desuden er F’s 
privatøkonomi blevet rigtig god, fordi han er blevet en haj til øko 
generelt.  
Menige medlemmer (maks. 8) 
Hvad laver man: Der er lidt mere fleksibilitet i forhold til 
tidsforbrug og opgaver. Der er masser af plads til at melde til og 
fra til opgaver.  
Man bliver lidt mere bekendt med IMCC end bare sin egen 
aktivitet, når man er i lokalbestyrelsen.  
 
Opstillede: 
Forperson: Katrine Bøtker: Fra Ashipti, med i 1 ½ år. Har tidligere 

Personvalg foregår over 
Surveymonkey, stemmetæller 
aflæser og det offentliggøres af 
stemmetæller om personen er 
valgt ind eller ej. 
 
Forperson:  
Katrine Bøtker:  
Stemmes ind - tillykke med valget! 
Øko:  
Rikke D:  
Stemmes ind - tillykke med valget! 
Menigt:  
Anna J: 
Stemmes ind - tillykke med valget! 
Sidsel:  
Stemmes ind - tillykke med valget! 



 

 

læst medicin, ikke længere. Har tidligere lavet foreningsarbejde 
med højskole.  
Spørgsmål: Er der noget særligt, du vil lave næste år? 
Svar: Nej, har ikke nået at tænke så meget over det - men vil tale 
med afgående om det. 
Desuden: Kæmpe skud ud til Katrine - der skal nok være masser af 
støtte fra aktiviteterne.  
 
Øko:  
Rikke: øko i Imunzi i halvandet år - læser folkesundhedsvidenskab 
3. semester.  
Er blevet medlem i IMCC Aarhus. 
 
Menige medlemmer 
Anna: Med i Imunzi - har været øko + grøn-ansvarlig. Læser 
medicin. 
Sidsel: Også med i Imunzi. 

8. Valg af to kritiske revisorer 
Man får regnskabet inden GF og kan være rigtig kritisk. 
Lok.best sponsorerer kaffen. 
Anne Boisen og Mia Woer stiller op. 

Anne B og Mia stemmes ind som 
kritiske revisorer! Tillykke med 
posten. 

9. Eventuelt/til orientering 
Der er sygt meget merch i medicinerhuset! Der kommer også 
snart transportabelt køkkenudstyr! Det bliver for vildt 
Tak for alt og tak til den afgående lokalbestyrelse! Rammerne for 
næste år kan kun blive bedre.  
 
Der er øl i studenterbaren i aften! Der kan man finde den 
afgående bestyrelse!  
 
 

 


