
IDA Vestsj. afdelings Generalforsamling 2022 - Formandens beretning for 2021 

Året 2021 har været endnu et år stærkt præget af COVID-19 og de myndighedsbegrænsninger som fulgte med, 
men heldigvis ser det ud til at det er ved at være ovre. Corona er i hvert fald ikke længere kategoriseret som en 
samfunds-kritisk sygdom og mundbind og Coronapas er ikke længere krav i forbindelse med forsamlinger. Derfor 
er jeg også glad for at se Jer fysisk her til årets generalforsamling. 

Samlet set så ser 2021 sådan her ud i tal: 
- En mindre medlemsvækst på 3.5% fordelt på både kandidat- og studiemedlemmer (2021: 2632 mod 

2020’s 2542). Af den samlede medlemsskare under IDA Vestsj. afd. er 88 medlemmer engelsksprogede 
(2021: 88 mod 2020’s 75) 

- En aktivitetsvækst på 89% (2021: 17 arrangementer mod 2020’s 9 arrangementer) 
- En IDA-deltager stigning på 150% (2021: 388 mod 2020’s 155) 
- En førstegangsdeltager stigning på 136% (2021: 333 mod 2020’s 141) 
- En total deltagerstigning på 124% (2021: 484 mod 2020’s 216) 
- Og en flot fastholdes af kvalitetsniveauet på 9,3 (2020: 9,3) 

IDA Vestsjælland’s bestyrelse har arbejdet godt og vi har igen i 2021 brugt både Teams og Zoom til møder og 
arrangementer. Jeg er stolt af at vi i 2021 har gennemført 17 arrangementer (fysiske arr. og webinarer) og disse 
har dækket over både social/kulturelle, netværksskabende og kompetencegivende samt generalforsamlingen: 

- 10-02-21: 2021, kom bare an! Selvindsigt med ny udsigt (webinar) 
- 25-04-21: Bedre vaskepulver og en grønnere industri med hjælp fra svampe og bakterier (webinar)  
- 28-04-21: Hvorfor arbejdsidentitet er vigtigere end talent (webinar) 
- 06-05-21: 2021, kom bare an! Gennemgang af workbook (webinar) 
- 26-05-21: Pigerne på Sprogø – dokumentarfilm, Sorø 
- 26-05-21: Generalforsamling, Sorø 
- 28-05-21: Jazz med Sophisticated Ladies, Sorø 
- 20-05-21: LadyWalk 2021, Skælskør 
- 03-06-21: Asparges fra Lammefjorden, Fårevejle 
- 08-06-21: Studie- og oplevelsestur til Sønderjylland 
- 31-07-21: Blues March på Parnas, Sorø 
- 01-09-21: Prøv et stand-up paddleboard, Korsør 
- 01-09-21: Foredrag om Camp Adventure: Tårnets design og struktur, Sorø 
- 30-09-21: James Bond: No time to die, Kalundborg 
- 15-10-21: Venom II: Let there be carnage, Kalundborg 
- 15-11-21: Besøg SK Forsyning, Korsør 
- 18-12-21: Chokoladekursus, Slagelse 

Desværre var der også arrangementer som er blevet aflyst på grund af for få tilmeldte eller gr. pludselige 
stramninger af Corona restriktionerne. Det har igen været et vanskeligt år at være IDA-aktiv i.  

Ud over vores egne arrangementer har vi også være samarbejdspartner i andres arrangementer eller haft 
medarrangører i vores og har derigennem samarbejdet med flere andre enheder under IDA Sjælland og 
gennemført fælles-webinarer planlagt af IDA. 

Hvis vi skal kigge lidt på økonomien, så fik vi 70.000 kr. som rådighedsbeløb til 2021-arrangementer. Af dem 
nåede vi kun at få forbrugt ca. 45.000. Resten er gået retur IDA Sjælland og videre til ’store’ IDAs kasse.  

Til trods for endnu et svært år som IDA-aktiv, så jeg gerne afslutningsvis sige tak til bestyrelsen og de øvrige aktive 
og vores netværkskoordinator Henriette for året som er gået. Jeg håber, at 2022 bliver mere IDA-aktivt år nu der 
er lukket op uden begrænsninger til fysiske arrangementer så vi kan komme til at lave masser af spændende 
aktivitet til glæde for IDA’s medlemmer. 

Med venlig hilsen 
Christina Cohr 
03.03.2022 


