
 

 

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

Side 1 
 
 

 

 

Generalforsamling i Lolland-Falster Afdelingen  
Referat 

08. marts 2022 

8. marts 2022, kl. 19.00 
Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150. Nykøbing Falster  

 

Referent: Michael Birklund Simonsen  
Til stede: 11 
Stemmeberettigede: 8 
 

Referat 

Velkomst FormandenJacob Buus Sørensen bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og referent: 
 
Leon Franck blev valgt til dirigent. 
 
Michael Birklund Simonsen blev valgt til referent. 
 
Formanden 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.” 
 
Leon Franck 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. 19. januar 
2022 
Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr. 20. 
januar 2022 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
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Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Forelæggelse af afdelingens 
årsberetning til 
godkendelse 

Formanden, Jacob Buus Sørensen gennemgik 
beretningen. 
Arrangementer i 2021: 
- 27. maj var der generalforsamling. 
- 25. juni orientering om FEMERN. Vi var også i Nykøbing F 
revyen med 20 personer. 
- 3. november var der igen orientering om FEMERN. Flere 
arrangementer vedr. Femern skyldes CORONA og 
begrænset antal deltagere. 
- 9. november var der banko aftel. 23. november 
rundvisning på Nakskov Sukkerfabrik. 
- 4. december – juletræsafhentning.  
 
I 2022 skal vi besøge Storstrømsbroen d. 8. april, og på 
besøg på Hardi International A/S d. 27.04. 
 
Jacob reklamerer for foreningens Facebook side. 
 
Der er valg til IDA´s repræsentantskabet i 2022. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• Kommer rundvisning på sukkerfabrikken igen ? Det vil 

bestyrelsen arbejde på. 
• Godt at der er blevet afhold arrangementer som har 

været interessante og velbesøgt. 
 
Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af afdelingens 
regnskab og budget til 
orientering 

Kassereren, Franz Villads Andersen fremlagde regnskab og 
budget.  
 
LF har fået et tilskud fra Regionen 44.067.11 kr. (var 
oprindeligt 60.000 kr. men det kunne ikke lade sig gøre 
pga. Corona. 
 
Der er afholdt 7 arrangementer med 189 deltagere. 
Evaluering på gennemsnit 9.3.  
 
Der er 366 medlemmer af IDA plus 28 studerende 
 
Budget for 2022 
Budgeteret med 70.000 kr. Har fået bevilliget 60.000 kr. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og budget: 
 
• Bruger næste lige så mange penge på sociale og 

fagtekniske arrangementer – synes måske de 
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fagtekniske er for lave ? Lokalafdelingen tilbyder gerne 
mad, for at få flere til at deltage 

• Resultat pr. IDA deltager. 883 kr/medlem for Revyen. Er 
højt da guideline er 150 kr./medlem.Forklaring: 
Ægtefæller er med og egenbetalingen er ca. 50/50 – 
derfor denne forskel 

 
 
Regnskab og budget blev taget til efterretning. 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Næstformanden Amalie Herehjort orienterede. 
 
Der er 4 afdelinger, 2 fagtekniske enheder og 5 andre 
enheder ´regionen selv i IDA Sjælland. 
Der er 10.458 medlemmer pr. 31.12.2021, heraf 257 
engelsksproget. 
Der er afholdt 116 arrangementer i alt, heraf 8 
arrangementer på engelsk. Gennemsnitlig evaluering på 
8.7 
 
Hvad med 2022: 
Gerne fysiske arrangemenger igen, gerne webinarer og 
gerne på engelsk. 
 
Generalforsamling d. 29. marts 2022  
 
Efterfølgende var der spørgsmål: 
 
• Hvad er IDA´s strategi ?. Overordnede punkter blev 

gennemgået ift. Arrangementer. 
• Er der brug for at søge flere midler til arrangementer, 

kan det ske via Regionen eller KUR (via Regionen) 
 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til IDA Lolland Falster’s bestyrelse blev holdt iht. § 6. 
stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Jacob Buus Sørensen er ikke på valg, da han er faldet for 6 
års reglen (plus 1 ekstra år) 
 
Kandidater til formandsposten  
René  Stabell 
 
Valgt til formand 
René Stabell 
 
Valgperiode 2 år 

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

Kandidater til bestyrelsesposterne 
Franz Andersen 
Rikke Mortensen 
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Michael Birklund Simonsen 
 
Valgt til bestyrelsen 
Franz Andersen 
Rikke Mortensen 
Michael Birklund Simonsen 
 
Valgperiode 2 år 
 
Valg af suppleanter 
Erik Jespersen  
 
Valgperiode 1 år 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 
Frank Nielsen 
  
Valgperiode 1 år 
 
Valgt som revisorsuppleant 
Keld Vagner 
 
Valgperiode 1 år 
 

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

Titel på forslag 
Der er ikke modaget nogen forslag 
 

9. Eventuelt Jacob Buus Sørensen ønsker at overtage posten som 
seniorkonsulent. 
 
Dirigenten gav ordet til Jacob Buus Sørensen. 
 
Formanden, Jacob Buus Sørensen takkede Dirigenten for 
god og kompetent ledelse af generalforsamlingen. 
 
Dirigenten takkede for fremmødet og den gode debat. 
 

 
 
 
Referat godkendt. 
23/3-2022 
__________    ____________________________ 
Dato                                                Dirigent 


