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Generalforsamling i IDA Fyn 

Referat 

14. marts 2022 

14. marts 2022 

17.00 – 20.30 

Comwell H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense  
 

 

Referent: Bente Hessellund Vedel 

Til stede: 42 

Stemmeberettigede: 31 
 

Referat 

Velkomst Formanden Carl Per Sørensen bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent Per Bech blev valgt til dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt.  

 

Dirigenten orienterede indledningsvis om vedtægtsændringer 

og synlighedskravet.  

 

Vedtægtsændringer gældende fra 13. november 2021 

Regionsrådet består fremadrettet af en formand og maksimalt 12 

medlemmer, idet hver af regionens afdeling(er) udpeger et 

medlem og en suppleant inden regionens generalforsamling.  

Under pkt. 3 og 4. 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.” 

 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen:  

Ingeniøren 10. december 2021 

 

Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk pr. 8. februar 2022  

Udsendt i nyhedsmail til regionens medlemmer pr. 20. januar, 9. 

februar og 25. februar 2022. 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Per Bech 
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Udpeget til stemmeudvalget  

Ewa P. Nielsen 

Charley Brandrup 

 

Dirigenten gennemgik dagsordenen.  

 

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Fremlæggelse af 

regionens 

årsberetning til 

godkendelse 

Formanden, Carl Per Sørensen gennemgik beretningen. 

 

Efterfølgende blev der efterlyst evt. spørgsmål til beretningen: 

 
• Ingen spørgsmål 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

3. Fremlæggelse af 

regionens 

årsregnskab til 

orientering 

Kassereren, Leif Lundgaard fremlagde regnskabet.  

 

Efterfølgende blev der efterlyst evt. spørgsmål til regnskabet 

 
• Ingen spørgsmål 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

4. Orientering om 

rammeaftaler for 

indeværende år.  

Fremlæggelse af 

budget 

Kassereren orienterede om rammeaftalen. 

 

Efterfølgende blev der mulighed for at stille evt.   

spørgsmål/kommentarer 

 
• Ingen spørgsmål 

 

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

5. Valg af 

regionsrådsformand 

Valg til IDA Fyns regionsråd blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs 

Afstemnings- og valgvedtægt. 

 

Følgende stillede op til posten 

Anne Tipsmark Ottosen 

Victoria Bøgh Salo 

 

Andre kandidater 

Nej 

 

Valgt til regionsrådsformand  

Anne Tipsmark Ottosen 

 

Valgperiode 3 år 
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6. Valg af regionsråd og 

suppleanter herunder 

orientering om de 

udpegede 

medlemmer       jf. § 5 

VALG 

Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år 

 

Bestyrelsen foreslår 

Leif Lundgaard 

 

Andre kandidater 

Victoria Bøgh Salo 

 

 

Valgt til regionsrådet 

Leif Lundgaard 

Victoria Bøgh Salo 

 

Valg af suppleanter – valgperiode 1 år 

Bestyrelsen foreslår 

 

Bolette Mohr Sillassen 

Jytte Hinnerup 

 

Andre kandidater 

Nej 

 

 

Valgt som suppleanter 

Bolette Mohr Sillassen 

Jytte Hinnerup 

 

UDPEGNINGER – alle for 1 år 

 

AVU – 1 person 

Per Bech 

  

Afdelinger (Sydfyns Afdeling) 

Repræsentanter – 1 person pr. afdeling  

Thomas Bundgaard 

 

Suppleanter – 1 person pr. afdeling 

Helene Markussen 

 

Fagtekniske udvalg 

Repræsentanter – 2 personer 

Ole Svendsen 

Leif Henriksen 

 

Suppleanter – 2 personer 

Ingen kandidater 
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Ungeudvalg 

Repræsentant – 1 person 

Mathilde Aagaard 

 

Suppleant – 1 person 

Ingen kandidater 

 

7. Valg af kritisk revisor 

og revisionssuppleant 

Valgt som kritisk revisor for 1 år 

Hans Stig Nielsen 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Ebbe Knudsen 

 

8. Orientering om IDAs 

årsberetning, 

økonomi og 

kontingenter 

Formand Thomas Damkjær Petersen orienterede. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 

 
• Der blev spurgt ind til, hvorfor der nu fremtræder anonyme på 

arrangementers deltagerlister, og der blev udtrykt, at det er til 

gene for både arrangør og øvrige deltagere. Formanden 

svarede, at det ville der blive kigget på, og at det handlede om 

stramninger i fht. samtykker og er affødt af GDPR-

forordningen. 
• En deltager ønskede at vide, om det stadig var muligt at få 

refusion for kontingent efter et års ledighed som nyuddannet. 

Det svarede Thomas ja til.   
• En deltager ønskede at få uddybet, hvilke cand. Scient’er det 

er, der trækker arbejdsløsheden ned, og svaret var biologer. 

IDAs adm. direktør Carl Aage Dahl forklarede, at tallene er 

baseret på tal fra Akademikernes og skyldes, at nogle af cand. 

Scient’erne tidligere var medlemmer hos Magistrenes A-kasse 

men nu er medlemmer i IDA/Akademikernes, og at tallene 

derfor ikke er sammenlignelige. 
• Der blev spurgt, om det var rigtigt, at IDA ikke yder juridisk 

bistand, hvis et medlem er i konflikt med A-kassen. Thomas 

sagde, at han ikke kunne kommentere på den pågældende 

sag, men bekræftede, at IDA rådgiver sine medlemmer – også 

i forhold til A-kassen. 
• Der blev spurgt, om IDA Forsikring også tilbyder 

hundeforsikring, og det svarede Thomas ja til. Ligeledes var 

der et spørgsmål, om man også kunne forsikre sin ægtefælle i 

IDA Forsikring, og det blev også bekræftet. 

 

 

 

9. Indkomne forslag, 

herunder forslag, der 

Der var ikke indkommet forslag. 
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ønskes behandlet i 

IDA 

 

10. Eventuelt Et medlem fra en politisk liste i IDA nævnte, at vedkommende 

ikke var klar over, at listerne måtte lægge materiale frem til de 

regionale generalforsamlinger i forhold til det forestående IDA 

valg. Thomas henviste til manglende intern kommunikation på 

listen.  

Der var en opfordring til, at forsamlingen skulle takke både IDAs 

formand og IDA Fyns formand for deres store arbejde, og der blev 

applauderet fra salen. 

Derefter blev der overrakt gaver til IDA Fyns afgående formand 

og næstformand samt til aftenens dirigent.  

 

Per Bech gav ordet til formanden. 

 

Formanden, Carl Per Sørensen takkede Per Bech for god og 

kompetent ledelse af generalforsamlingen. 

 

Carl Per Sørensen takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

Herefter blev dirigentklokken overrakt til den nyvalgte 

regionsformand Anne Tipsmark Ottosen, som takkede for valget 

og udtalte, at hun glæder sig til de næste 3 år.  

 

 

 

Referat godkendt. 

 

______25.03.2022 Per Bech____    ____________________________ 

Dato                                                Dirigent 


