
 

 Classified as Business

Generalforsamling i IDA Østjylland 
Referat  

22. marts 2022  

Dato: Den 22.03.2022, Kl. 17:15  
Sted: Hotel GuestApart, Skejby, Aarhus N  

   

  

Referent: Lisa Jeggesen – IDA   
Til stede: 36  
Stemmeberettigede: 30 
  

Referat  
Velkomst  Formanden Stefan Stamm bød velkommen.  

  
1. Valg af dirigent  Christina Kiær 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.dec. 2021 
  
Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk pr. 6. dec. 2021 
 
Udsendt i nyhedsmail til regionens medlemmer bl.a.  
pr. 18. januar, 2. og 10. feb,, 1. marts 2022 
  
Udpeget til valgansvarlig  
Christina Kiær  
  
Udpeget til stemmeudvalget   
Helle Ekstrøm 
Juliane M. Neiiendam 
  
Dirigenten gennemgik dagsordenen.   
  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.  
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2. Fremlæggelse af 
regionens årsberetning 
til godkendelse  

Formanden, Stefan Stamm gennemgik beretningen.  
  
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen:  
   
Beretningen blev godkendt.   

3. Fremlæggelse af 
regionens årsregnskab 
til orientering  

Kassereren, Charlotte Tran fremlagde regnskabet.   
  
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskabet 
 
Pengene som ikke bliver brugt, bliver tilbageført til store 
IDAs kasse. 
 
Kommentar:  
Der har været penge nok til at lave aktiviteter for.  
Svar: Grundet Corona har der været en del aflysninger, 
  
Regnskabet blev taget til efterretning.  

4. Orientering om 
rammeaftaler for 
indeværende år.   
Fremlæggelse af 
budget  

Formanden, orienterede om rammeaftalen.  
  
Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer  
  

- Der kunne ønskes nogle tal i hver kasse ift. rammeaftalen 

  
Charlotte orienterede om budgettet, som er 1,8 mill. for 
2022. 
 
Budgettet blev taget til efterretning.   

5. Valg af 
regionsrådsformand  

Valg til IDA Østjyllands regionsråd blev holdt iht. § 6. stk. 2 i 
IDAs Afstemnings- og valgvedtægt.  
  
Ingen valg i år.   

6. Valg af regionsråd 
og suppleanter herunder 
orientering om de 
udpegede 
medlemmer       jf. § 5  

VALG  
Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år  
 
Maja K. Skou 
Bent Højgaard 
Joanna Christensen 
   
  
Valgt til regionsrådet  
Maja K. Skou 
Bent Højgaard 
  
  
Valg af suppleanter – valgperiode 1 år  
  
Valgt som suppleanter  
Joanna Christensen  
 
  
UDPEGNINGER – alle for 1 år  
  
AVU – 1 person  
Charlotte Tran  
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Afdelinger  
Repræsentanter – 1 person pr. afdeling   
Djursland, Stephen C. B. Frederiksen 
Randers, Poul Kusk 
Horsens, Dion Nielsen 
Aarhus, Peter M. Jespersen 
  
  
Fagtekniske udvalg  
Repræsentanter – 2 personer  
Paul Riis Arndt (Energi) 
Richard Gascoigne (IT og Elektroteknisk) 
Ivan Højlund (Kemi og Biotek) 
 
Der vil efterflg. blive valgt hvilke 2 der skal sidde i 
regionsrådet. 
 
  
Ungeudvalg  
Emma Sundgaard Poulsen 
  

7. Valg af kritisk 
revisor og 
revisionssuppleant  

Valgt som kritisk revisor for 1 år  
Erik Ejersted  
  
Valgt som revisorsuppleant for 1 år  
Freddie Klindrup 
  

8. Orientering om 
IDAs årsberetning, 
økonomi og 
kontingenter  

 
IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, orienterede.  
  
 
  

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

Ingen indkommende forslag 
  

10. Eventuelt  Der blev fortalt om dimittendfest som blev afholdt 12. 
marts 2022. Og det blev en stor succes, og om Driving 
Health Tech som afholdes den 30. marts 2022 
 
Husk og stem til IDA Valget blev der opfordret til. 
 
Formanden, Stefan Stamm takkede dirigenten, Christina 
Kiær, for god og kompetent ledelse af 
generalforsamlingen, og takkede for Thomas at holde 
tiden, fremmødet og den gode debat.  
  

  
  
Referat godkendt.  
  
_5. marts 2022__    ____________________________  
Dato                                                Dirigent  

 


