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Generalforsamling i Esbjerg afdeling 

Referat 

27. februar 2022 

Den 24.2.2022 

Kl. 20:00-21:30 

Aalborg Universitet Esbjerg 

 

Referent: Marian Rosendahl 

Til stede: 14 

Stemmeberettigede: 14 
 

Referat 

Velkomst Formanden Hanne Jerrik Sørensen bød velkommen. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og referent: 

 

Harry Pedersen blev valgt til dirigent. 

 

Marian Rosendahl blev valgt til referent. 

 

Dirigenten orienterede indledningsvis om 

vedtægtsændringer og synlighedskravet.  

 

Vedtægtsændringer gældende fra 13. november 2021 

Under pkt. 3 og 4. i dagsordenen er regnskab og budget til 

orientering (ikke længere godkendelse).  

 

Synlighedskrav 

”Ud over de eventuelle særlige bestemmelser om 

valgbarhed kræves, at de foreslåede personer er villige til 

at modtage valg og tiltræder, at IDA offentliggør navn og 

mail på IDAs hjemmeside i henhold til Hovedbestyrelsens 

retningslinjer herfor.” 

 

Harry konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt. 

 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen:  

Ingeniøren d. 10.12.2021 

 

Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk pr. 27.1.2022 

Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr. 

26.1.2022. 

 

Der blev ikke udpeget nogle til valgansvarlig og 
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stemmeudvalg, dette gøres hvis behovet opstår. 

 

Dirigenten gennemgik dagsordenen.  

 

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Forelæggelse af afdelingens 

årsberetning til 

godkendelse 

Formanden, Hanne gennemgik beretningen. 

 

Efterfølgende var der ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af afdelingens 

regnskab og budget til 

orientering 

Kassereren, Lars fremlagde regnskab og budget.  

 

Efterfølgende var der ingen spørgsmål til regnskab og 

budget. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

4. Orientering om regionens 

aktiviteter og planer 

Formanden orienterede om regionens aktiviteter og 

plander. 

 

Efterfølgende var der ingen spørgsmål. 

 

Derefter blev vedtægtsændringerne kort gennemgået. 

 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Der var ikke valg til formandsposten, da Hanne ikke er på 

valg. 

 

6. Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen 

jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Kandidater til bestyrelsesposterne 

Diana Stockmarr,  

Marie Louise Bach christensen 

Mette Thøstesen 

Marian Rosendahl 

 

Valgt til bestyrelsen 

Diana Stockmarr, genvalgt 

Marie Louise Bach Christensen, genvalgt 

Mette Thøstesen 

Marian Rosendahl 

 

Valgperiode 2 år 

 

Valg af suppleanter 

Kaj-Erik Nielsen, genvalg 

 

Valgperiode 1 år 



Ingeniørforeningen, IDA ∙ Kalvebod Brygge 31-33 ∙ 1780 København V ∙ ida.dk Side 3 
 

7. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 

Harry Pedersen 

 

Valgperiode 1 år 

 

Valgt som revisorsuppleant 

Ulla Tradsborg 

 

Valgperiode 1 år 

 

8. Indkomne forslag, herunder 

forslag, der ønskes 

behandlet i IDA 

Der var ingen indkomne forslag 

 

 

 

9. Eventuelt Harry gav ordet til formanden. 

 

Formanden, Hanne takkede Harry for god og kompetent 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

Der var et spørgsmål fra forsamlingen på medlemmernes 

egenbetaling til arrangementer. 

 

Egenbetaling til et arrangement fastsættes ud fra en 

vurdering/budget fra gang til gang, hvor antal deltagere 

og arrangmentets pris bl.a. indgår. 

Ved de fleste arrangmenter er der en egenbetaling på ca. 

50 % 

Familiearrangementer laves ofte lidt billingere. 

 

Hanne gjorde opmærksom på det kommende IDA-valg, 

der løber i perioden 25/3 til 11/4. 

 

Alle medlemmer vil modtage en mail med et link. 

 

 

Hanne takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

 

 

Referat godkendt. 

  

     
 

28.02.2022    Harry Vagn Pedersen 

Dato                Dirigent 


