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Udfyld de grå felter ved enten 

⋅ At klikke på dem og skrive 
⋅ Hoppe til næste felt med F11 og skrive 

 

Generalforsamling i Silkeborg Afdeling 

Referat 

8. februar 2022 

Dato: Den 2.3.2022, kl. 19:00-20:30 
Sted: Signemindes Kro, Viborgvej 145, 8600 Silkeborg 

 

Referent: Helle Corvinius 
Til stede: 20 
Stemmeberettigede: 19 
 

Referat 

Velkomst Formanden Torbe S. Pedersen bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og referent: 
 
Heidi Gade Andersen blev valgt til dirigent. 
 
Helle Corvinius 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).  
 
Det tidligere pkt. 7 i dagsornenen  Valg af  kandidat(er) til 
afdelingens reprænenstant i regionen udgår 
 
Indkommende forslag publiceres på ida 
 
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.” 

 
Heidi Gade Andersen konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da 
generalforsamlingen blev indvarslet korrekt. 
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen:  
Ingeniøren 10. december 2021 
 
Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk pr. 4. januar 
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2022 
Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr. 5. 
januar 2022 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Forelæggelse af afdelingens 
årsberetning til 
godkendelse 

Formanden, Torben S. Pedersen gennemgik beretningen. 
 
Bestyrelsesarbejdet har som alt andet været præget af 
corona.  
 
Opfordring til alle deltagere om arrangement i 
bestyrelsesarbejdet, såfremt det kan have interesse.     
 
I 2021 lykkedes bestyrelsen med at arrangere 22 
arrangementer - mod vores mål på 30 arrangementer. 
Dette anses som værende tilfredsstillende når man tager 
Corona i betragtning.  
 
Ift. medlemsstatestik – så ser vi et markant fald i antal 
medlemmer de er studerende: 

- 2019: 189 
- 2020: 130 
- 2021: 91 

Corona anser også her som værende den primære årsag, 
da man ikke har haft samme mulighed for at møde de 
studerende. 
 
Alderen på deltagerne for afdelingens arrangementer er 
en anelse højere end gennemsnittet, hvilket kan skyldes at 
Silkeborg ikke er en studieby. 
 
Efterfølgende var det muligt at stille spørgsmål til 
beretningen. Der var dog ikke nogle spørgsmål fra 
deltagerne.  
 
Beretningen blev derfter godkendt. 
 
 

3. Forelæggelse af afdelingens 
regnskab og budget til 
orientering 

Kassereren, Terkel Budolfsen fremlagde regnskab og 
budget.  
 
Driftsomkostninger udgør ca. 13.000 kr, hvilket resultere i 
8% af de samlede udgifter.  
 
Der er gennemført 22 arrangementer 
Med i alt 465 IDA medlemmer.  
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I alt har afdelinger modtaget 88.000 kr i tilskud fra IDA 
 
 
Tilskud til medlemmerne udgør i gennemsnit per 
arrangement 189 kr/ deltager.  
 
Budgettet for 2022 bibeholdes på 200.000 kr.   
 
Efterfølgende var det muligt at stille spørgsmål til 
regnskab og budget. Der var dog ikke nogle spørgsmål fra 
deltagerne.  
 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Formanden Heidi Gade Andersen orienterede 
 
Aktiviteter i Vestjylland 

- Høj medlemsaktivitet – 47,5 (4. plads) 
- Høj gengangerrate – 1,94 (2. plads) 
- Højeste deltagerantal pr. arrangement – 94 (1. plads) 
- Højest medlemstilfredshed – 9,5 point (1. plads) 
- Lavest egenbetaling – 26,8% (115,60kr)  
- Lavest forbrug 631 T.kr  
- Høj driftsaktivitet 27,8% (2, plads)* 

 
* Årsagen til den høje driftsaktivitet skyldes et lav forbrug 
kombineret generalforsmalinger og kontigent til Viborg 
erhvervsrår.  
 
Efterfølgende var det muligt at stille spørgsmål. Der var 
dog ikke nogle spørgsmål fra deltagerne.  
 
Performance i 2021 var stort identisk med performance i 
2020. Vi forventer at vi i 2022 ser en højere performance ift. 
både økonomi og arrangementer 
 
Mål om at komme tilbage på sporter og det høje  
aktivitetsniveau som før Corona.  
 
Fortsat fokus på fagtekniske arrangementer samt 
personlig udviklingsarrangementer.  
 
Workshop for alle aktive i Vestjylland 3. april 2022.  
 
 
Efterfølgende var der spørgsmål og kommentar fra 

deltagere: : 
 
1: Kommentar fra deltager om at mangel på arbejdskraft 
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bør øge virksonheders interesse for virksomhedsbesøg.  
 
2: Spørgsmål fra deltager om det er muligt at arrangere 
arrangementer uden for regionens område. 
Svaret til det er at det er muligt, men det er kytume at 
informere bestyelsen for det område hvorfra 
arrangementet skal afholdes.  
 
 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til IDA Silkeborg’s bestyrelse’s blev holdt iht. § 6. stk. 2 i 
IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Der var ikke valg til formandsposten, da Torben S. 
Pedersen ikke er på valg  
 

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

Kandidater til bestyrelsesposterne 

Medlemmer til bestyrelsen fortalte om hvad 
bestyrelsesarbejdet går på. Det blev tilbudt en deltager fra 
generalforsamlingen at deltage på et bestyrelsesmøde for 
at få fornemmelse for bestyrelsens arbejde.    
 
Medlemmer, der er på valg, som genopstiller: 
     - Lars Nørmølle 
     - Hans Løkke 
     - Terkel Budolfsen 
 
Medlemmer, der er på valg, som ikke genopstiller: 
     - Helle Corvinius 
     - Jacob Jakobsen 
 
Øvrige medlemmer er ikke på valg. 
     - Torben S. Pedersen  
     - Lone Ørnstrup 
 
Supplerende opstiller 
     - Hans Knudsen 
     - Jens Andresen 
 
Idet det var muligt for alle interesserede at blive en del af 
bestyrelsen – så blev der ikke foretaget et valg.  
 
Valgt til bestyrelsen 

Torben S Pedersen (formand)  
Valgperiode: 2021-2023 
Valgt første gang: 2021 
 
Lone Ørnstrup 
Valgperiode: 2021-2023 
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Valgt første gang: 2021 
 
Lars Nørmølle 
Valgperiode: 2022-2024 
Valgt første gang: 2018 
 
Hans Løkke 
Valgperiode: 2022-2024 
Valgt første gang: 2020 
 
Terkel Budolfsen 
Valgperiode: 2022-2024 
Valgt første gang: 2020 
 
Hans Knudsen 
Valgperiode: 2022-2024 
Valgt første gang: 2022 
 
Jens Andresen 
Valgperiode: 2022-2024 
Valgt første gang: 2022 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 
Verner Rønnov 
Valgperiode 1 år 
 
Valgt som revisorsuppleant 
Klaus Kolle 
Valgperiode 1 år 
 

8. Indkomne forslag, herunder 
forslag, der ønskes 
behandlet i IDA 

Der var ingen indkomne forslag. 

9. Eventuelt Heidi Gade Andersen gav ordet til formanden. 
 
Formanden, Torben S. Pedersen reklamerede for 
kommende arrangementer og kommende IDAVALG d. 
11/4, hvorefter han takkede Heidi Gade Andersen for god og 
kompetent ledelse af generalforsamlingen. 
 
Torben S. Pedersen takkede for fremmødet og den gode 
debat. 
 

 
 
Referat godkendt. 
06.03.2022                 
__________    ____________________________ 
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Dato                                                Dirigent 


