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Generalforsamling i  Furesø-Egedal Afdeling 
Referat 

22. Februar 2022 

Tirsdag, den 22. februar 2022, kl. 19.30 
Gedevasevang Centret, Hestetangsvej 30A, 3520 Farum 
 

 

Referent: Stig Skødt 
Til stede: 30 
Stemmeberettigede: 23 
 

Referat 

Velkomst Formanden Jens Ramsøe Rasmussen bød 
velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og 
referent: 
 
Keld Aagesen blev valgt til dirigent. 
 
Stig Skødt 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.” 
 
Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da 
generalforsamlingen blev indvarslet korrekt. 
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen:  
Ingeniøren 10.12.2021. 
 
Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk 
pr. 31.10.2021. 
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Udsendt i nyhedsmail til afdelingens 
medlemmer pr. 19.1.2022. 
 
Det blev besluttet at der udpeges en 
valgansvarlig og et stemmeudvalg såfremt det 
bliver aktuelt med en afstemning. 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Forelæggelse af afdelingens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Jens R. Rasmussen gennemgik 
beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til 
beretningen: 
 
• Spm.:Hvor mange år er karensperioden? 
• Svar:Den er 2 år, så kan man stille op 

igen. 
 
Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af afdelingens 
regnskab og budget til 
orientering 

Da kassereren var fraværende, blev regnskab 
og budget fremlagt af hans assistent.  
 
Stig Skødt fremlagde regnskab og budget.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab 
og budget: 
 
• Spm.: Planlægger I at bruge hele 

budgettet? 
• Svar: Ja – og er der penge der ikke er 

benyttet i de øvrige afdelinger, kan vi 
nok også bruge nogen af dem. 

 
Regnskab og budget blev taget til 
efterretning. 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Regionsrådsformanden Janina Szpilman 
orienterede og Regionen og Regionens 
arbejde. Janina gennemgik nogen af de tiltag 
hun ville arbejde for, såfremt det var hende 
der blev valgt som Formand. 
 
Hovedbudskaberne var: 

• Der skal være flere aktive i Regionen 
• Vi skal have flere unge med ombord 
• Vi skal have gang i den/de fagtekniske 

afdelinger 
• Lave arrangementer hvor børn kan komme 

med, for at få flere yngre med. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål: 
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• Der var ingen spørgsmål. 

 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 
2 

Valg til Furesø-Egedals Afdelings bestyrelse 
blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs 
Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Jens R. Rasmussen afgår efter tur. 
 
Kandidater til formandsposten  
Marie Louise Esbech 
 
Valgt til formand 
Marie Louise Esbech 
 
Valgperiode 2 år 

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

Kandidater til bestyrelsesposterne 
Ole Gammelgård afgår efter tur. 
 
 
Valgt til bestyrelsen 
Inge Munch 
Tue Bertelsen 
Gunnar Eigil Jonsson 
 
Valgperiode 2 år 
 
Valg af suppleanter 
Henning Haugaard 
 
Valgperiode 1 år 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 
Gert Pau Mortensen 
 
Valgperiode 1 år 
 
Valgt som revisorsuppleant 
Ole Søeberg 
 
Valgperiode 1 år 
 

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

Der var ikke indkommet forslag.  
 

9. Eventuelt Ole Gammelgaard takkede Jens for hans virke 
som Formand de sidste seks år, som var meget 
værdsatog gennemgik nogle af alle de typer 
arrangementer Jens havde haft i de forgangne 
år. Bestyrelsen har en gave til Jens, men 
den er desværre ikke kommet endnu, men vil 
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blive givet på førstkommende møde i 
bestyrelsen. 
Dirigenten takkede også Formanden for det 
gode samarbejde i den periode hvor han havde 
været dirigent. 
 
Dirigenten gav ordet til formanden. 
 
Formanden, Jens R. Rasmussen, takkede 
dirigenten for god og kompetent ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
Dirigenten takkede for fremmødet og den gode 
debat. 
 

 
 
Referat godkendt. 

 
___20.03.2022_______    ____________________________ 
Dato                                                Dirigent 


