
IMCC Generalforsamling 2021
6. november 2021

Esbjerg

Referat



Generalforsamling åbnes ved forperson Laura Nørager Jacobsen

a Valg af dirigent og to referenter.

Landsbestyrelsen har indstillet Torsten Vinding Merinder og Ida Lang Andersen

som dirigenter. Alle tilstedeværende stemte for. Landsbestyrelsen indstiller

Carsten Toft og Rikke Trøjborg som referenter. Alle tilstedeværende stemte for.

Der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen. Dagsordenen gennemgås.

b Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.

Forretningsordenen gennemgås, og der bliver noteret en fejl i den printede

version. Laura nævner, at den forretningsorden, der ligger i GF-pakken online er

korrekt og dén stemmes der for. Der stemmes for godkendelse af både

dagsorden og forretningsorden.

c Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

Det foreslås, at deadline til opstilling i bestyrelsen og kandidaturer forlænges til

punktet: Valg af kandidater. Der stemmes for.

Laura fremlægger beretningen.

Jesper fortæller om lederseminaret. Det var et onlineformat, og IMCC fik

implementeret nogle gode ting. Bestyrelsen værdsatte input fra medlemmerne.

Anna Berg fortæller om sensommerseminaret og de mange engagerede

frivillige. Det var en kickstart ind i et normalt semester. Laura fortæller om

Ungdommens Folkemøde sammen med IMCC aktiviteter. Her fik IMCC talt med

en masse unge og boostet frivilligheden og god motivation. Emma fortæller om

det internationale område, hvor der er gjort meget ud af nye grønne projekter.

Muligheder for det internationale arbejde gennemgås. Jesper fortæller om det

politiske engagement, hvor man på seminar taler om holdninger IMCC kan tage

ud i livet. Bestyrelsen har haft tilløb til politiske arrangementer, og det menes at

være bæredygtigt. IMCCs grundholdninger er blevet bragt frem i lyset, og der

bliver talt om hvordan IMCC bliver mere synlige. Laura fortæller om

fastansættelse af Rikke Trøjborg i sekretariatet og generelt om, hvad der er

blevet arbejdet med i sekretariatet. Anna fortæller om vanskeligheder under

corona, f.eks er Donaid lukket. Der er også gode historier på aktivitetsfronten.

Pædiatrisk kommunikation er en ny aktivitet i IMCC. Sofie fra PÆDI fortæller om

gruppens virke.



Laura og Anna taler om lokalforeningerne og datoer for lokale

generalforsamlinger fremlægges. Philip (København) fortæller om kommende

arrangementer, samt at der deles penge ud til aktiviteterne som de kan bruge til

deres arrangementer. Freja (Roskilde) fortæller om deres arbejde med

rekruttering. Det går fremad i Roskilde Lokalafdeling. Henrik (Esbjerg) fortæller

om udviklingen. I Esbjerg er Sexekspressen den eneste aktivitet, så de prøver at

få nye frivillige. 2021 har været et stille år. Johanna (Odense) fortæller, at der er

afholdt rekrutteringsmøder, samt deltagelse i bazar, hvor nogle har tilkendegivet

at de gerne vil stille op til lokalbestyrelsen. Rikke Trøjborg fortæller på vegne af

Aarhus, at man i lokalforeningen har fået gang i nogle lokale aktiviteter som

rekruttering. Kristine fortæller om Aalborg, og det har været et hårdt år med

stor udskiftning. Der har været sundmesse og uddannelsesaftener og mange

nye som gerne vil være med. Fokus er på den forestående lokale GF.

Jesper fortæller om strategien og highlights. Dette års landsbestyrelse har

arbejdet for et fælles brand af IMCC. Større grad af brug af sociale medier som

Instagram etc. for at skabe aktivitet. Stor ros til politisk udvalg. Laura fortæller

om “en samlet forening”. En bæredygtig forening og god overleveringskultur.

Bestyrelsen har nytænkt strategien. Laura fortæller om trænergruppen og

motiverede kandidater. Der skal arbejdes for at finde gode frivillige. Bestyrelsen

har rejst meget rundt til lokalforeninger for at motivere frivilligheden. Laura

fortæller om selvstændig økonomistyring i lokalforeningerne.

Anna fortæller om udfordringer såsom corona, der bl.a. har medført et lavt

antal medlemmer ift. sidste år, men retningen er bedre. Da IMCC var størst, var

der 2000 medlemmer, men corona har været svært og medført medlemsfald.

IMCC skal have is i maven. Anna vil gerne tale med alle om rekrutteringsbehov,

og om lokalforeningerne har behov for hjælp. Det har hjulpet at nedsætte

kontingentet til 95 kr. igen ifb. med rekruttering. Der arbejdes på

mødefaciliteter i Aalborg og Roskilde. Anna fortæller om samværspolitiken, og

trods corona gik det ret godt med trivselsundersøgelsen. Anna fortæller om

trænergruppen og der er gode og mindre gode ting jf. corona problematik. Flere

nye trænere kommer ud. Der skal skabes en intern værktøjskasse.

Der spørges indtil DUFs aktivitetskrav, det tales der om. Ida fortæller om DUFs

krav til at modtage driftstilskud. Kristine fortæller uddybende om DUF

ansøgningen i år, om ansøgningen i 2020, dispensationer osv. Ansøgningen er

skrevet ud fra alle de forhold. Kristine taler om at have de aktiviteter som IMCC

plejer og, at det er vigtigt, at gøre som man plejer. Philip fortæller, at aktiviteter i

København har fået flere aktiviteter efter åbning af samfundet.



Bestyrelsen får ros af de fremmødte for deres store arbejde.

Der stemmes og bestyrelsens beretning godkendes.

d Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. (

Regnskabet blev påvirket af efterslæb fra 2019, og det manglende tilskud til

driften. Ydermere blev økonomien påvirket af corona. Regnskabet 2020 kan

dermed ikke sammenlignes med tidligere regnskaber. 

Spørgsmål vedr. revisionsprotokol

Svar: Fordi vi har et lille sekretariat, kan vi ikke tjekke alt igennem hele tiden. Vi

har grundighed i form af Carsten, dobbeltgodkendelse samt revisor.

Spørgsmål vedr. DUF ansøgning og aktivitetskravet jf. corona

Svar: Vi bruger generel dispensation i Odense og Esbjerg. 

Spørgsmål vedr. grønne projekter og økonomi

Svar: IMCC har låneaftaler i de grønne projekter, når tilskudsgiver ikke betaler

midlerne ind i tide og der eks. skal betales fly el. lign. 

Spørgsmål til posten ”andre tilgodehavende”

Svar: Penge som kommer ind i det nye år fra drift. 

Spørgsmål: Hvad er forskellen på likvider og aktiver?

Svar: Likvid: det der står på kontoen. Aktiver: det vi kan råde over. 

Spørgsmål: Hvorfor har vi egenkapital, når vi er en forening, der ikke må

akkumulere penge?

Svar: Egenkapital på 2 mio. så vi kan have en beholdning til drift. Vi vil gerne

have budgetposter for at sikre os mod konkurs, som vi jo har været tæt på at

opleve tidligere!

Spørgsmål vedr. posten ”periodeafgrænsninger”

Svar: For at man kan tilbageføre eller fremføre penge mellem perioderne. De

skrives ind i budgettet og er revisionsteknisk. Man kigger på hvor mange penge,

der er i aktiviteterne, fordi det er aktiviteter, der løber på tværs af flere år. 

Spørgsmål vedr. fondsmidler

Der er kommet flere fondsmidler ind. Men hvorfor er det i minus?



Svar: Fordi en aktivitet oprettes sent på året eller lige efter årsskifte. Vi bogfører

løbende.

Spørgsmål: Hvorfor er porto og gebyrer blevet dyrere?

Svar: Der skulle sendes mere. Bankernes gebyrer er blevet væsentligt dyrere.

Negativ rente på ca. 0,7%.

Spørgsmål: Hvad dækker posten ”Køb af rapporter” over?

Svar: IMCC Grønland laver erfaringsrapport som udløser en udbetaling.

Spørgsmål: Hvad dækker posten ”husleje og kostpenge” over?

Svar: Exchange og Research Exchange har eget lokale og har derfor egen post i

regnskabet. 

Spørgsmål til posten ”diverse omkostninger”

Svar: Diverse omkostninger er steget meget. Det skyldes, at når events aflyses,

står de stadig registreret i banken. 

Spørgsmål: Hvorfor er der brugt 0 kr. på kurser til personale? Skal personale ikke

opkvalificeres?

Svar: Jo det skal de, og der ligger en post til dette fremadrettet. 

Spørgsmål til lavere DUF kontingent

Svar: Vi betalte dobbeltkontingent til DUF og skulle dermed ikke betale igen. 

Spørgsmål: Hvad dækker kompetenceudgifter over?

Svar: kurser, anden hjælp, støtte til sekretariat, medarbejderdag. 

Spørgsmål vedr. nedgang i transport/forplejning/leje

Svar: Det skyldes corona

Spørgsmål: Hvad dækker posten ”aktivitetsudgifter” over?

Svar: Honorar til foredragsholdere. 

Spørgsmål: Hvorfor er kontingenter internationalt nedfaldet?

Svar: Vi betaler ikke til EPHA aktuelt.

Spørgsmål vedr. rejseforsikringer



Svar: Man indgiver forventede vs. realiserede rejsedage. Man får pengene

tilbage/betaler mere når året er gået. Gouda forsikringer har et system for

dette. 

Spørgsmål vedr. dobbeltforsikring. Er det dårligere og kan man undgå at købe

forsikring hos Gouda, når man har sin egen?

Svar: Det skal man selv undersøge. De fordele der er ved ens egen skal opvejes

med Goudas. Carsten kan kontaktes for mere info om Gouda, hvis man ønsker

det.

Spørgsmål vedr. posten ”administrative omkostninger”

Svar: Kontorartikler er faldet; der har ikke været samme behov grundet corona

og hjemmekontor. Nyanskaffelser; kontoret er flyttet fra studenterhuset til

Panum og dermed nyt inventar. Telefon; færre penge på telefon, færre ansatte.

Personalepleje; færre ansatte og spredt i landet så der er ikke samme spontane

personaleomkostninger. Porto og gebyrer; færre forsendelser generelt, men er

indenfor en god grænse. Andre tilgodehavende; låneaftaler med de grønne

grupper. De bliver muligvis afskrevet. 

Der stemmes, og afstemningen kræver simpelt flertal.

Alle tilstede stemmer for. Regnskabet godkendes. 

e Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til

orientering.

I år har strategien fyldt en masse. Blok fundraising blev begravet lidt, men tages

op igen. Aktiviteternes egen fundraising har ligeledes stået stille, men vi ser

frem til at sætte fokus på det i efterårssemestret. 

I fht. det langsigtede perspektiv på økonomien, skal vi opretholde egenkapital

på 2 års drift. Så vi kan dække afholdte udgifter og betale for fremtidige frem til

næste november. Forbruget i år har både bragt overforbrug og underforbrug. 

Driftstilskud fra DUF er ikke godkendt endnu. Dekanpenge: Der er penge til de

fire studiebyer, og der kommer flere penge ind fra Københavns Kommune. Der

arbejdes også på at få flere medlemmer og dermed flere

kontingentindbetalinger.

Penge til lokalforeninger: Der står en masse midler til rådighed i hver afdeling.

De kan bruges ved behov. Og der er ligeledes en kursuspulje til



lokalbestyrelserne. Håbet er, at flere fra de lokale bestyrelser kommer på

kurser. 

Afrunding: Der er mulighed for at bruge lidt flere midler de sidste par måneder

af året. 

f Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.

Budgettet ligner meget det gennemgåede ovenfor. Der er afsat midler til

lokalbestyrelserne. Den afgående bestyrelse lægger op til at der afsættes midler

til kursusdage til lokalbestyrelserne.

g Behandling af indkomne forslag fra IMCCs medlemmer og bestyrelse.

Forslag 1 - Samværspolitik

Motivator: Bestyrelsen

Afstemingsmetode: Relativ og simpel

Præsentation opsummeret: 

Frivilligpolitik blev vedtaget for 4-5 år siden, og der var en stor debat om

samvær i medierne. Mange menige medlemmer stemte sidste år, om at vi gerne

ville have en samværspolitik. Tryghed i højsæde. Landsbestyrelsen erkender, at

de kunne have inkluderet medlemmerne mere i denne proces. I politikken

indskrives et tryghedsudvalg, til at håndtere problematikker i forbindelse med

samværspolitikken. 

Politikken kort sagt

● Hvordan holder vi møder sammen

● Social adfærd

● Digital adfærd

● Kontakt ifm. problemer

Forslag 1.1: 

“Der udvises respekt ved ikke at være beruset i en generende grad, når vi har

møder eller er i gang med møder eller faglige aktiviteter. Der skal være respekt

for valghandlinger og kandidaturer.” 

● Omhandler respekt og overholdelse af grænser.

Forslag 1.2: 

“Der drikkes først alkohol efter at officielle møder og valghandlinger er færdige.



Der udvises respekt ved ikke at være beruset, når vi har møder eller er i

gang med møder eller faglige aktiviteter. Der skal være respekt for

valghandlinger og kandidaturer.”

● Absolut 0-grænse ift. alkohol under officielle programmer. 

Diskussion i plenum

Vedr. sanktioner, såfremt politikken overtrædes. 

Hvordan skal det praktisk vurderes, når der er klager?

● Individuelle vurderinger og tillid til tryghedsudvalget

Snakken går på hvorvidt der kan drikkes alkohol til officielle faglige IMCC

arrangementer. Afslutning fra Landsbestyrelsen: De bakker op om begge forslag

uanset, hvad der vedtages. 

Afstemning (26 stemmeberettigede til stede)

Der stemmes om relativ majoritet, forslag 1 vs. forslag 2. 

Forslag 1: 18 stemmer for 

Forslag 2: 6 stemmer for

Blankt: 2

Forslag 1 går videre til simpel majoritets afstemning

For: 24

Imod: 1

Blankt: 1

Forslag 1 vedtages

Forslag 2 - Vedr. eksklusion af medlemmer i relation til Forslag 1

Motivator: Landsbestyrelsen 2021

Afstemningsmetode: 2/3 

Præsentation af ændringsforslag:

Oprindelig formulering:

[§ 9 Eksklusion af medlemmer]

“1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet har handlet i
modstrid med 

organisationens vedtægter eller grundholdninger. Et ekskluderet medlem har ret
til at få 
eksklusionen genvurderet ved førstkommende generalforsamling.”

Ændringsforslag:



[§ 9 Eksklusion af medlemmer]

“1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet har handlet i
modstrid med 

organisationens vedtægter, grundholdninger eller samværspolitik. Et ekskluderet
medlem har ret til at få eksklusionen genvurderet ved førstkommende
generalforsamling.”

Afstemning (26 stemmeberettigede tilstede)

For: 26

Imod: 0

Blankt: 0

Forslaget vedtages

Forslag 3 - IMCCs Grundholdninger

Motivator: Politisk udvalg

Afstemningsmetode: 2/3 

Forslaget er indstillet kl. 17.50 d. 16. oktober, dvs. næsten 8 timer for sent,

derfor stemmes der om, hvorvidt vi kan stemme om forslaget til trods for

forsinkelse. Simpelt flertal: alle stemmer for at forslaget kan behandles.

Præsentation opsummeret:

Skabe et fælles brand for IMCC. 

● Specificer grundholdninger så de passer ind i den nuværende

kontekst. 

● Skarpere formulering af lighed i sundhed, ung til yngre og mental

sundhed.

● Med henblik på, at IMCC kan bruge dette mere aktivt, og at det

ikke blot indgår som en del af de bagvedliggende vedtægter. 

Baggrund

● De er lavet for 4-5 år siden, hvor et fælles værdisæt bar præg af

et politisk perspektiv. Derfor mener PU, at de trænger til en

opfriskning. Det skal være tydeligere hvad IMCCs

grundholdninger er, og hvordan de kan bruges på tværs af

foreningen. 

Diskussion:

Hvad er planen for at få de nye grundholdninger ud i verden? 

● PU har lavet en plan for hvordan vi bruger grundholdningerne

når vi er på møder, i PR, i fondsarbejdet mm. 



Hvordan vil PU sikre bæredygtighed i PU (rekruttering)?

● Når de besøger aktiviteterne for at fortælle om deres muligheder

for at blive mere politiske, vil de ligeledes vouche for, at man som

frivillig kan tage del i PU. 

● De vil ligeledes gerne udbrede budskabet til flere

studieretninger. 

Afstemning (25 stemmeberettigede tilstede)

Der stemmes om det indsendte ændringsforslag til det oprindelige forslag - 2/3: 

For: 24

Imod: 0

Blankt: 1

Der stemmes om forslaget om ændring af  grundholdningerne - 2/3 

For: 23

Imod: 0

Blankt: 2

Forslaget vedtages.

Forslag 4 - Mærkesag

Motivator: Politisk udvalg

Afstemningsmetode: Simpelt flertal

Forslaget er indstillet 17.50 d. 16. oktober, dvs. næsten 8 timer for sent, derfor

stemmes der om, hvorvidt vi kan stemme om forslaget til trods for forsinkelse.

Simpelt flertal: Alle stemmer for at forslaget kan behandles.

Præsentation opsummeret:

En mulighed for at bruge mærkesagen som en del af IMCCs virke på tværs af

aktiviteterne. Mærkesagen skal fungere som et pilotprojekt, hvor vi tester,

hvorvidt en mærkesag kan bruges i aktiviteterne og bestyrelserne. Mærkesagen

skal ikke bestemme, hvad aktiviteterne skal lave, men styrke aktiviteterne

politisk.

Diskussion:

“De seneste 20 år er det sket en forringelse af danske unges mentale sundhed.

Antallet af børn, der diagnosticeres med psykiske lidelser som fx angst,

depression, spiseforstyrrelse, ADHD eller autisme, er steget.”

ADHD og autisme er ikke psykiske lidelser men udviklingsforstyrrelser. Derfor

skal vi være skarpe på ordlyden.

Grammatisk rettelse, s. 2 fra LGTBQ+ til LGBTQ+



Afstemning (25 stemmeberettigede tilstede)

For: 20

Imod: 2

Blankt: 3

Forlaget vedtages.

h Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Afstemingsmetode: simpelt flertal

Forslag: Bestyrelsen lægger op til at kontingentet fortsat ligger på 95 kr.

Diskussion: 

Kan der laves rabat for studerende på 1. semester. 

Afstemning (26 stemmeberettigede tilstede)

For: 26

Imod: 0

Blankt: 0

Kontingentet fastsættes til 95 kr.

i Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Afstemningsmetode: Hvis der ikke er kampvalg, er der tillidsafstemning med

absolut flertal.

Forperson:

Opstillede: Linnea Sølbæk Meier 

Linnea valgt som forperson

Økonomiansvarlig:

Ingen kandidater 

Ansvarlig for Internationale Relationer:

Opstillede: Sohrab Sedighi

Sohrab valgt som AIR

Menige medlemmer - 2 min præsentation og 2 min forsvar

Opstillede: Christian, Lukas, Laura

Alle er valgt som menige medlemmer 

j Valg af to kritiske revisorer.

Afstemningsmetode: Absolut flertal

Opstillede: Signe Espersen og Anne Boisen



Signe og Anne vælges som kritiske revisorer 

k Evt.

Praktiske beskeder inden vi lukker generalforsamlingen. 

Den afgående bestyrelse takkes for deres indsats.

IMCCs generalforsamling 2021 afsluttedes officielt, og dirigenterne takkede for god ro og orden.

Referat godkendt af dirigenterne:

Dato og underskrift:

Ida Lang Andersen

Dato og underskrift:

Torsten Vinding Merinder

10/12-2021

20.12.21


