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Generalforsamling i IDA Silkeborg afdeling 
Referat 

23. februar 2023 

Dato: 23.2.2023 
Tidspunkt: kl. 18:30-20:30 
Sted: Signesminde Kro 

 

Referent: Lone Ørnstrup 
Til stede: 23 
Stemmeberettigede: 22 
 

Referat 

Velkomst Formanden Hans Knudsen bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og referent: 
 
Klaus Kolle blev valgt til dirigent. 
Lone Ørnstrup blev valgt til referent. 
 
Klaus Kolle konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt. 
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen:  
Ingeniøren d. 9. december 2022 
 
Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk pr. 10. januar 
2023 
Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr. 25. 
januar 2023 
 
Han orienterede derefter om synlighedskravet.  
 
Synlighedskrav 
IDAs Afstemnings- og valgvedtægt § 6 stk. 2 påpeger, at 
det er en forudsætning for at blive valgt i IDA, at 
medlemmet tiltræder at IDA offentliggør navn og mail på 
IDAs hjemmeside.   
 
Udpegning til valgansvarlige og stemmeudvalg blev 
udskudt til senere, såfremt det ville blive nødvendigt.  
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
 

2. Forelæggelse af afdelingens 
årsberetning til 

Formanden, Hans Knudsen gennemgik beretningen. 
Vores tidligere formand gik desværre fra posten før tid, 
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godkendelse hvorfor Hans blev formand for afdelingen, da han var valgt 
som næstformand.  
Tak til Lone, der falder for 6 års reglen og derfor ikke kan 
genvælges, for indsatsen igennem de mange år. 
IDA Silkeborg laver primært sociale og netværksskabende 
arrangementer men også fagtekniske. 
Silkeborg i 2022: 
1799 medlemmer, heraf 72 studerende 
Der er afholdt 23 arrangementer + 1 generalforsamling 
1537 deltagere heraf 594 IDA medlemmer 
I betragtning af Corona-restriktioner er det et flot antal. 
Vi har et mål om 30 arrangementer om året, men altid 
gerne flere. 
 
Aldersfordelingen  
15% er under 30 år,  
30-39 år udgør ca 1/3 af medlemmerne. 
50% af medlemmerne er under 40 år, så vi har også 
mærket Silkeborgs vækst. 
 
Aktiviteter: 
40-49 årige udgør 38% af deltagerne, der er den største 
aldersmæssige gruppe. 
 
Deltagere vs medlemmer viser, at de 50% medlemmer 
(under 40 år) kun deltager svarende til 25%. Vi matcher 
desværre ikke de unges ønsker til arrangementer. 
 
Husk, at aktiviteterne er for medlemmerne – så vi har brug 
for jer . 
 
Meld jer gerne ind i Facebook-gruppen, hvor man kan blive 
opdateret på arrangementerne. 
 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• Ingen af de 23 arrangementer var faglige, som man 

ønsker flere af. Dette kunne formanden dog afkræfte, da 
der har været virksomhedsbesøg, men vi har særligt 
fokus på netværksskabende arrangementer samt 
sociale. Der arbejdes i øjeblikket på arrangementer 
omkring PFAS og virksomhedsbesøg. Til efteråret 
kommer der virksomhedsbesøg ved Danfoss, Hårup, når 
det nye byggeri står klar. 

 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af afdelingens Kassereren, Jens Andresen fremlagde regnskab og budget.  
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regnskab og budget til 
orientering 

Resultatet blev 256.979,39 med en egenbetaling på 
132.742,00, så udgifterne endte på 104.428,06 kr. Det er 
rundt regnet 185 kr pr. medlem, hvor vi må gå op på 250 kr 
i tilskud pr. medlem. 
 
Der er ønsket et budget på 200.000 kr for 2023 (samme 
beløb som tidligere år). 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og budget: 
 
• Hvad var det oprindelige beløb, der blev bedt om for 

2022? Det var 200.000 kr.  
 
Regnskab og budget blev taget til efterretning. 
 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Morten Munk fra Regionens bestyrelse orienterede om 
regionen og dens aktiviteter.  
Heidi Andersen, der er regionsformand, havde desværre 
ikke mulighed for at deltage, hvorfor Morten i stedet 
repræsenterer regionen. 
Regionens afdelinger og udvalg blev kort gennemgået 
inkl. aktiviteter, budgetter og statistikker.  
Regionen har brugt ca 870.000 kr på 143 arrangementer, 
tilfredshedskarakteren er i gennemsnit 9,4. 
Førstegangsdeltagere var på 1550 og 3481 IDA-tilmeldte til 
arrangementerne. Der har i alt være 6400 deltagere, som 
netop viser, at man i Vestjylland ønsker arrangementer for 
familierne. Der er stor opbakning til de arrangementer, der 
bliver tilbudt. 
 
Fra 2021-2022 gik vi fra 99 til 143 arrangementer, vi har den 
højeste medlemsaktivitet (60,8%), gengangerraten var på 
2,25, og der er et gennemsnitsligt tilskud på 135 kr pr 
tilmeldt og 151 kr pr IDA-medlem. Driftsaktiviteten er 
kommet ned på 17.4%. 
 
Budgettet for 2023 er 1.250.000 kr, som fordeles mellem 
afdelinger og udvalg. 
 
Der er gjort et godt arbejde for 2022 – fortsæt endelig i 
2023 og gerne med fokus på fagtekniske arrangementer, 
personlig udviklingsarrangemeneter samt 
engelsksprogede aktiviteter. 
 
Efterfølgende var der ingen spørgsmål eller kommentarer 
 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Silkeborg’s bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs 
Afstemnings- og valgvedtægt. 
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Hans Knudsen er på valg, da han tiltrådte posten midt i 
valgperioden i sin egenskab af næstformand. Hans 
Knudsen ønsker ikke genvalg som formand, og der skal 
derfor vælges en ny formand for afdelingen. 
 
Kandidater til formandsposten  
Jens Andresen 
 
Valgt til formand 
Jens Andresen  
 
Valgperiode 2 år 
 

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

Kandidater til bestyrelsesposterne 
Thomas Hougaard Skipper 
Per Klose Jensen 
 
Valgt til bestyrelsen 
Thomas Hougaard Skipper 
Per Klose Jensen 
 
Valgperiode 2 år 
 
Valg af suppleanter 
Ikke relevant, da bestyrelsen ikke er fuldt besat 
 
Valgperiode 1 år 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 
Verner Rønnow 
 
Valgperiode 1 år 
 
Valgt som revisorsuppleant 
Klaus Kolle 
 
Valgperiode 1 år 
 

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

Ingen forslag i rette tid 
 

9. Eventuelt Klaus Kolle gav ordet til formanden. 
 
Til orientering var der kommet et forslag efter tidsfristen, 
hvor man ønskede en stillingtagen til titlen som 
formand/forperson. 
 






