
Generalforsamling i Horsens afdeling
Referat

22-02-22

Dato: 22 februar 2022
Tidspunkt (kl. 19.00-21.00)
Sted i Håndværkerforeningen
Referent: Jørn Stender Juhl Nielsen
Til stede: 28 personer
Stemmeberettigede: 25 personer

Referat

Velkomst Formanden Dion Nielsen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået og valgt til dirigent og referent:
Erland Gai blev valgt til dirigent.
Jørn Stender Juhl Nielsen blev valgt til referent.

Dirigenten orienterede indledningsvis om vedtægtsændringer og 
synlighedskravet. 

Vedtægtsændringer gældende fra 13. november 2021
Under pkt. 3 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.”

Erland Gai konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt,
da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt.

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen: Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Generalforsamlingen er publiceret i Ingeniøren nr. 2 den 14. januar 
2022, og udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer 10. 
februar 2022.

Ingen udpeget til valgansvarlig
Martin Frydenlund blev udpeget til stemmeudvalget 

Dirigenten gennemgik dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.
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2. Forelæggelse af afdelingens 
årsberetning til godkendelse

Formanden, Dion Nielsen gennemgik beretningen, hvor 
afdelingens arrangementer blev gennemgået.
Der var gennemført 7 arrangementer med i alt 370 deltagere, 
hvoraf de 154 var IDA medlemmer og heraf var 126 personer 
førstegangsdeltagere.
Kvalitetsniveauet var uændret 9,1.
Aldersfordelingen til arrangementerne var udjævnet med et 
højdepunkt på 22% for de 40 – 49 årige.
Afdelingens medlemmers  aldersfordeling er lidt under 53% for de 
20 – 40 årige, så det er nærmest uændret.
Derefter blev de 3 allerede gennemførte arrangementer i år omtalt 
og 5 allerede publicerede arrangementer omtalt. 
Efterfølgende var der ingen spørgsmål til beretningen:
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af afdelingens 
regnskab og budget til 
orientering

Kassereren, Jørn Stender Juhl Nielsen fremlagde regnskab og 
budget. 
Afdelingens rådighedsbeløb var på 153.000,00 kr. og IDA tilskuddet
var på 38.445,22 kr. så 114.554,78 kr. var ikke udnyttet.
Til generalforsamling og bestyrelsesmøder var brugt 8.011,00 kr.
Medlemsaktiviteterne beløb sig til 58.924,22 kr.
Budgetforslaget for afdelingen er på i alt 153.000,00 kr.
fordelt med generalforsamlingsudgifter på 15.000 kr. 
bestyrelsesmøder på 7.000 kr.
 og diverse administration på 11.000 kr.
Til fagtekniske arrangementer  var der budgetteret med 2 stk. a 
5.000 kr. i alt 10.000 kr. og 2 stk. a 10.000 kr. i alt 20.000 kr.
Til arrangementer med Buisness Horsens var afsat 30.000 kr.
Til kulturelle og sociale arrangementer var der 15 stk. a 4.000 kr. i 
alt 60.000 kr.
Til de studerende er der afsat 14.000 kr. 
Spørgsmål til regnskab og budget blev uddybet. 
Regnskab og budget blev taget til efterretning.

4. Orientering om regionens
aktiviteter og planer

Regionens næstformand Henning Espersen orienterede om 
regionens opbygning, og hvilke kommuner, der hørte til de lokale 
afdelinger.
Derefter blev fordelingen af medlemmer i de forskellige regioner 
samt fordelingen af medlemmer i regionens afdelinger.
Medlemstallet var i 2021 i alt 137.575 personer.
I østjysk region er der 20.138 medlemmer og heraf er 2.668 
tilknyttet Horsens afdelingen. 
Derpå var der en orientering af udviklingen af medlemmer dels i 
østjysk region og IDA.
De arrangementer regionen havde deltaget i var Technomania og 
Maker Faire i Århus.



Af økonomien fremgik, at den samlede tildeling til regionerne var 
13.106.900 kr. og tildelingen til østjysk region var 1.943.000 kr. 
Kur puljen var på 500.000 kr.
Derefter omtaltes rammeaftalen med hvor mange arrangementer vi
laver, tilmeldte hertil, hvor mange IDA medlemmer samt 
førstegangsdeltagere samt hvad der bruges til drift.
Så blev foreningens organisation opbygning med 
repræsentantskab og hovedbestyrelse og deres underudvalg.
Som følge af ændringer i rammevedtægterne var der ændringer til 
regionen og regionens afdelinger.
Regionsrådet blev udvidet til 12 medlemmer, samt udpegning af et
medlem og suppleant fra afdelingerne.
Indkaldelse til generalforsamling via nyhedsmail.
Regionens regnskab og budget til orientering samt 
indsendelsesfrister til administrationen.
Tilsvarende gælder for regionens afdelinger.
På regionens generalforsamling blev Stefan Overby Stamm valgt til 
formand.
Derpå omtaltes det kommende valg til repræsentantskabet fra 
den 25. marts til den 16. april samt listernes pladsreservationer til 
valgmateriale på regionskontorerne.
Efterfølgende var der ingen spørgsmål.

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Horsens afdelingen’s bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 2 i 
IDAs Afstemnings- og valgvedtægt.
På valg til formandsposten var Dion Nielsen.
Valgt til formand blev Dion Nielsen i sin sidste valgperiode 2022 –
2024.
Valgt første gang  i 2018. 
Valgperiode 2 år

6. Valg af medlemmer og 
suppleanter til bestyrelsen jf. § 
5, stk. 2 og stk. 3

Kandidater til bestyrelsesposterne og som genopstiller:
Grete Græsbøll
Jørn Stender Juhl Nielsen

Supplerende opstiller
Peter Møller
Jeppe Kjeldbjerg
Valgperiode 2 år

Valg af suppleanter
Erland Gai
Per Borggaard
Anna-Vibeke Voss Christiansen
Tommy Bachmann Svith
Valgperiode 1 år
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Valgt til bestyrelsen:
Grete Græsbøll
Valgperiode 2022 – 2024 
Valgt første gang 2020

Jørn Stender Juhl Nielsen
Valgperiode 2022 - 2024
Valgt første gang 2020

Karl Johan Simonsen
Valgperiode 2021 – 2023
Valgt første gang 2021

Martin Frydenlund
Valgperiode 2021 – 2023
Valgt første gang 2019

Peter Møller
Valgperiode 2022 – 2024
Valgt første gang 2022

Jeppe Kjeldbjerg
Valgperiode 2022 – 2024
Valgt første gang 2022

Valg af suppleanter
Erland Gai
Valgperiode 2022
Valgt første gang 2020

Per Borggaard
Valgperiode 2022
Valgt første gang 2021

Anna-Vibeke Voss Christiansen
Valgperiode 2022
Valgt første gang 2021

Tommy Bachmann Svith
Valgperiode 2022
Valgt første gang 2021

7. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant

Valgt som kritisk revisor
Elvin  Lykkegaard Kristiansen
Valgperiode 1 år




