Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling
Mødetype
Generalforsamling
1.

Lokalafdeling
Esbjerg

Dato
07/12

År
2020

Formalia
a. Ordstyrer: Anna fra NB
b. Referent: Henrik
c. Tilstedeværende: Line, Louise, Maja, Victor, Lea, Anna, Henrik
d. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
e. Tidsperspektiv for mødet: 1 time
f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

Punkt på dagsorden

Noter

Sexekspressen Esbjerg Månedsmøde

IMCC GF bliver holdt i forlængelse af.
Maja giver den gas

Velkomst
- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Bestilling af mad

Henrik fortæller om hvorfor vi har brug for en IMCC
lokalbestyrelse.
Vi vælger Anna som ordstyrer.
Og Henrik som referent

Må vi stemme digitalt?

Ja, enstemmigt

Regnskab - Maja

Maja fortæller om regnskab
Der bliver ikke brugt mange penge, andet end til møder.
Det synes vi godt om. Det skal være lidt hyggeligt at
være frivillig.
Regnskabet 2019 står til afstemning.
Det er enstemmigt vedtaget

2019 til godkendelse
2020 til orientering

2020
Vi har fået en masse penge til bypenge. Og det er de
penge der skal bruges direkte i aktiviteter. Vi har brugt
meget på PR men de er ikke kommet på endnu.
I 2021 har vi planlagt at bruge penge på rekruttering og
opstart af Bamsehospitalet
Vedtægtsændringer.
1. Fremlæggelse af lokale forslag v.

Henrik fremlægger Ændringsforslag.
Line:

Henrik S1
2. Tilføjelser/ændringer af forslag
2. Afstemning om vedtægtsændringer

Line
jeg synes faktisk to uger er meget, taget i betragtning at
vi er mindre end de andre. troede du ville foreslå 7 dage
hehe. hvilket også sagtens kunne være
supplering
også fordi vi tit har kommunikation kørende på fb chatten.
det er jo ikke fordi vi får dagsordenen to uger før (eller
gør vi?). Vi godkender den alligevel, inden vi starter jo

5 for at vi ændrer i ændringsforslaget
1 imod at vi ændrer i ændringsforslaget
Vi snakker om hvad ændringsforslaget egent er.
Vi annullerer ændringen til ændringsforslaget
AFSTEMNING.
Og det oprindelige ændringsforslag er vedtaget
enstemmigt
Valg af ny lokalbestyrelse
1. Lokal IMCC Forperson
a. Kandidater
2. Lokal Økonomi ansvarlig
a. Kandidater
3. Menige medlemmer
a. Kandidater

Maja snakker om historien om vores LokBest at vi er.
Der er ikke så meget at lave hvis man er lokbest
forperson
re ting, tjek mails, vær med til et par møder gør hvad du
vil
1.
Line stiller op, til IMCC Lokal forperson
enstemmigt vedtaget
2.
Victor stiller op til Lokalbestyrelsens økonomi
ansvarligt
5 for 1 blank
3.

1

Ændringsforslag 1 stillet af Henrik:
Kapitel 4 Lokal Generalforsamling
§ Paragraf 9, stk. 2
Ændres fra:
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, samt ændringsforslag til forslag
til forretningsorden, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 21 dage før afholdelsen.
Ændres til:
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, samt ændringsforslag til forslag
til forretningsorden, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Begrundelse:
1. Harmonisering med IMCCs andre lokalafdelinger, der også har en frist på to uger
2. For at have ordentlig tid til at komme med forslag efter udmeldelsen af generalforsamling, foreslår jeg
at flytte fristen til en uge efter udmeldelsen senest er ude.

Henrik stiller op
Enstemmigt vedtaget
Maja stiller op
Enstemmigt vedtaget
Spisning
Eventuelt
Næste møde

