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Afdelingsformand Poul Kusk bød velkommen.  

 

1. Valg af dirigent og referent 

Formanden foreslår Leon Johansen som dirigent. Formanden foreslår Lars Yde som referent. 

Dirigenten takkede for valget.   

Dirigenten indledte med at gennemgå ”Vedtægtsændringer gældende fra 13. november 2021”.  Gennemgangen blev 

ledsaget af fremvisning på storskærm af de væsentligste punkter vedrørende vedtægtsændringerne. 

 

Dirigenten viste herefter forsamlingen dagsorden for generalforsamlingen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse 
3. Forelæggelse af afdelingens årsregnskab og budget til orientering 
4. Orientering om regionens aktiviteter og planer 
5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 
8. Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA10 
9. Eventuelt 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt idet generalforsamlingen blev publiceret 

på ida.dk den 3.  december 2021, samt udsendt i udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer dels den 22. de-

cember 2021, dels den 18. januar, dels den 2. og den 10. februar 2022 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at forsamlingen dermed kunne kon-

stateres beslutningsdygtig.  

Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 12 stemmeberettigede medlemmer. 

 

2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse 

Dirigenten gav ordet til formanden, som fremlagde årsberetning. 

Formanden fortalte om året 2021: 

• Corona har ikke bare sat motivationen ned blandt deltagere, men også bestyrelsesmedlemmer 

• Nogle aktive er gået, nye aktive er kommet til! 
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Formanden viste en oversigt med statistik for arrangementer i IDA Randers 

Formanden nævnte kommende mulige arrangementer: 

• Samarbejde med Erhverv Randers 

• Fugletur til foråret! Planlægges pt. til april.  

• Helikoptertur i april. 

• Teknologiklubben og programmering af robotter.  

• Fisketur til foråret – Sild! Allerede 12 tilmeldte! 

• F1 arrangement på onsdag – der er 1 ledig plads! 

• Flere udearrangementer – blandt andet overlevelseskursus .  

• Wellness arrangement! I Water and Wellness som også tidligere arrangeret. 

• Lidt biografarrangementer med hele biografsale og spisning. 

• Værket-arrangementer fortsat, men i andet koncept – ligesom overstående – spisning med! 

• Synergiske arrangementer med IDA Østjylland som medarrangør! 

• Aktion-arrangementer som eksempelvis tur med båd ved Aarhus bugten   

• Museumsarrangementer, Regan West åbner  

• Tour de restaurant – netværk og god mad! 

• Tur med Handest - Mariager Banen, hvor Svanen er involveret.  

• Svanen sejler igen i Randers ugen.  

Dirigenten efterlyste bemærkninger og opfordrede til debat om årsberetningen.  

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for besvarelse som afslutningsvis takkede for spørgsmål og kommentarer 

til årsberetningen.   

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om forsamlingens godkendelse af årsberetningen, hvilket forsamlingen tilken-

degav.   

Dirigenten konstaterede derfor at formandens årsberetning hermed kunne godkendes af forsamlingen. 

 

3. Forelæggelse af afdelingens årsregnskab og budget til orientering 

Dirigenten gav ordet til kassereren, der fremlagde regnskab og budget.   

Kassereren gennemgik det overordnede regnskab for 2021 med ledsagende forklaringer og bemærkninger. Dirigenten 

efterlyste forsamlingens spørgsmål og bemærkninger, hvilket medførte et antal spørgsmål, som alle blev kommente-

ret og besvaret fyldestgørende.   

 

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer 

Dirigenten gav ordet til formanden, som efter aftale med regionsformanden på regionsformandens vegne orienterede 

om regionens aktiviteter og planer.   

 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 

Dirigenten konstaterede at formanden, Poul Kusk, er ikke på valg i år (21-23) 

 

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

Følgende er på valg:  
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Leon Johansen (20-22) er på valg og kan genvælges.  Leon Johansen var villig til genvalg, hvilket forsamlingen enstem-

migt bakkede op om. 

Dirigenten efterlyser andre forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   Der var ingen i forsamlingen som øn-

skede at stille op til bestyrelsen. 

 

7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 

Jørn Runge (21-22) kan genvælges 

Bestyrelsen foreslog: 

• Kritisk revisor, Jørn Runge, Valgperiode 1 år 

• Revisorsuppleant, Finn Klitgård, Valgperiode 1 år 

Dirigenten efterlyser andre forslag.   Der var dog ingen i forsamlingen udover Jørn Runge og Finn Klitgård, som øn-

skede at stille op til Kritisk revisor eller Revisorsuppleant. 

Valgt blev derfor som Kritisk revisor Jørn Runge, og som Revisorsuppleant Finn Klitgård. 

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

Der var ingen indkomne forslag. 

9. Eventuelt 

Dirigenten efterlyste indlæg, men ingen ønskede ordet under dette punkt. 

Dirigenten gav ordet til formanden for afsluttende bemærkning.  Formanden takkede for fremmødet og en god gene-

ralforsamling. 

Formanden takkede herefter dirigenten for god orden og gennemførelse af mødet. 

 
 
 
 
Randers den 14. marts 2022 

 
Lars Yde 


