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Generalforsamling i Øresund Afdeling 
Referat 

12/3 2022 

Onsdag 9. marts 2022, kl. 19.00 
Restaurant HGC (Helsingør Golf Club), Gl. Hellebækvej 73, 3000 
Helsingør 
 

 

Referent: Helen Filtenborg 
Til stede: 11 
Stemmeberettigede: 8 
 

Referat 

Velkomst Formanden Mikael le Dous bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og referent: 
 
Peter Salbo blev valgt til dirigent. 
 
Helen Filtenborg 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.” 
 
Peter Salbo 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. 11.1.2022 
Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr. 
19.1.2022 
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Udpeget til valgansvarlig 
Peter Salbo 
 
Udpeget til stemmeudvalget  
Peter Salbo 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
 

2. Forelæggelse af afdelingens 
årsberetning til 
godkendelse 

 Formanden, Mikael le Dous gennemgik beretningen. 
(bilag vedlagt) 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
Der var ingen spørgsmål til beregningen 
 
Beretningen blev godkendt.  
 

3. Forelæggelse af afdelingens 
regnskab og budget til 
orientering 

 Michael le Dous fremlagde regnskab og budget i på vegne 
af kasseren, der ikke var til stede (bilag vedlagt) 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og budget: 
 
• Spørgsmål: Der blev spurgt om der er planlagt 

arrrangementer.  
Svar: Pt.er der kun lavet "brainstormliste" med ideer 

 
Regnskab og budget blev taget til efterretning. 
 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Formanden Janina Szpilman orienterede (bilag vedlagt) 
 
Efterfølgende var der spørgsmål: 
 
• Spørgsmål: Der blev spurgt til brugen af IDA lokalet i 

Hillerød samt opfordret til at etablere en 
en ”onsdagsgruppe”. 
Svar: Der findes kalender og vejledning til bookning af 
lokalet. 
Lokale bruges hyppigt f.eks. til pensionistklub og 
jobsøgning. 
Lokalerne bliver forbedret med nye akustikplader. 
 

Afdelingens repræsentant i regionsrådet er Peter Salbo. 
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5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Øresund Afdelings bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 
2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Der var ikke valg til formandsposten, da Mikael le Dous ikke 
er på valg. 
 

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

Kandidater til bestyrelsesposterne 
Malene Kryger 
Susanne Toft Hansen 
Peter Salbo 
 
Valgt til bestyrelsen 
Malene Kryger 
Susanne Toft Hansen 
Peter Salbo 
 
Valgperiode 2 år 
 
Valg af suppleanter 
Der blev ikke valgt suppleant da der ikke var nogen der 
stillede op 
 
Valgperiode 1 år 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 
Jørgen Jensen 
 
Valgperiode 1 år 
 
Valgt som revisorsuppleant 
Der blev ikke valgt revisorsuppleant da der ikke var nogen 
der stillede op 
 
Valgperiode 1 år 
 

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

Der er ikke indkommet forslag.  
 
 
 

9. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede dirigenten for god og kompetent 
ledelse af generalforsamlingen. 
 
Dirigenten takkede for fremmødet og den gode debat. 
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31.3.2022      Peter Salbo   
Dato             Dirigent 
 
Referat godkendt via mail 31.3.2022 af dirigent Peter Salbo. 
 


