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Udfyld de grå felter ved enten 

⋅ At klikke på dem og skrive 

⋅ Hoppe til næste felt med F11 og skrive 

 

Generalforsamling i Holstebro afdeling 

Referat 

05-03-2023 

Dato: d. 22-02-2023 

Tidspunkt: 18:00 

Sted: Klimatorium, Lemvig Havn 

 

Referent: Heidi Gade Andersen 

Til stede: 20 

Stemmeberettigede: 19 
 

Referat 

Velkomst Formanden Ib Kongstad bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev valgt til dirigent og referent: 

 

Selvakumari Kathiresu blev valgt til dirigent. 

 

Heidi Gade Andersen blev valgt til referent. 

 

Dirigenten orienterede indledningsvis 

omsynlighedskravet.  

 

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.   

 

Kumari konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt. 

 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen:  

Ingeniøren 9. december 2022 

 

Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk pr. 2. januar 

2023 

Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr. 11. og 

25. januar 2023 

 

Der blev ikke udpeget en valgansvarlig og et 

stemmeudvalg 

 

Dirigentengennemgik dagsordenen.  

 

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
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2. Forelæggelse af afdelingens 

årsberetning til 

godkendelse 

Formanden, Ib Kongstad gennemgik beretningen. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 

 
• Der blev bemærket, at der var hele 5 aflysninger pga. for 

få tilmeldte og deltagere under GF mindes ikke, at de 

havde set arrangementerne i nyhedsmailen 
• Holstebro og Mors-Thy afdelingen er medarrangører på 

flere af deres respektive arrangementer, desværre blev 

det konstateret, at arrangementet ikke kommer med i 

nyhedsmailen, hvis afd. blot er medarrangementer. 

Blandt andet under Hjerl Hede arrangementer var der 

ikke så mange deltagere fra Mors-Thy, da de rent faktisk 

ikke havde set arrangementet i deres nyhedsmail. Der 

blev ytret stor bekymring om dette og man kan ikke 

længere se fordelene ved at være medarrangører på 

arrangementer.  
• Til ovenstående kommentarer blev det fortalt, at IDAs 

administration arbejder på at arrangere en workshop, 

hvor man netop vil adressere problemet med fladende 

tilslutning til arrangementerne og hvordan oplysninger 

om de enkelte arrangementer bedre kan nå ud til 

medlemmerne.  
• Flere spurgte ind til, om man havde overvejet en app – 

der blev svaret, at man kigger på flere muligheder, da 

administrationen ikke er sikker på at en app, er den 

rette løsning. App-ønsket har dog været bragt op flere 

gange på diverse arrangementer for aktive – både 

Fagtekniske formandsmøde og Regionalt og fagteknisk 

formandsmøde 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af afdelingens 

regnskab og budget til 

orientering 

Kassereren, Gregers Hendrik Hansen fremlagde regnskab 

og budget.  

 

Regnskab og budget blev taget til efterretning. 

 

4. Orientering om regionens 

aktiviteter og planer 

Heidi Gade Andersen orienterede om arrangement og 

økonomistatistikken samt fokus punkter for det 

kommende år: 

- AVU arrangementer 

- Fagtekniske arrangemter 

- Engelsksprogede arrangementer 

 

 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Holstebro’s bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs 

Afstemnings- og valgvedtægt. 
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Ib Kongstad var på valg og blev valgt til formand 

 

Valgperiode 2 år 

 

6. Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen 

jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Kandidater til bestyrelsesposterne 

Peer Michel Baden (17-23) – kan ikke genvælges. 

Calle A. Schmidt (21-23) – kan genvælges 

Ole Bach Schøler (21-23) – kan genvælges  

 

Valgt til bestyrelsen 

Calle A. Schmidt  

Ole Bach Schøler 

Søren Henrik Adamn  

 

Valgperiode 2 år 

 

7. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant 

Valgt som kritisk revisor 

Mads Enevoldsen 

 

Valgperiode 1 år 

 

Valgt som revisorsuppleant 

Henning Nørskov 

 

Valgperiode 1 år 

 

8. Indkomne forslag, herunder 

forslag, der ønskes 

behandlet i IDA 

Der var ingen indkomne forslag 

 

9. Eventuelt Kumari gav ordet til formanden. 

 

Formanden, Ib Kongstad takkede Kumari for god og 

kompetent ledelse af generalforsamlingen. 

 

Ib Kongstad takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

 

 

Referat godkendt. 

 

 

__________    ____________________________ 

Dato                                                Dirigent 


