
Generalforsamling i xx afdeling
Referat

dato 2023

Dato: d. 21. februar 2023
Tidspunkt: 18:00-21:00
Sted: Fiskbæk Gl. Mejeri,

Referent: Lidia Rybitwa-Top
Til stede: 29
Stemmeberettigede: 28

Referat

Velkomst Formanden Trine bød velkommen.

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

Heidi Gade blev valgt til dirigent.

Lidia blev valgt til referent.

Dirigenten orienterede indledningsvis 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.  

Heidi konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt.

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen:
Ingeniøren den 9. december 2022

Generalforsamlingen er publiceret på ida.dk den 30.
december 2022
Udsendt i nyhedsmail til afdelingens medlemmer pr.
25. januar 2023

Udpeget til valgansvarlig
Heidi Gade
Lidia Rybitwa-Top

Udpeget til stemmeudvalget
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Det blev besluttet at der blev udpeget et stemmeudvalg,
hvis det blev aktuelt med en afstemning, og det gjorde det
ikke

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.

2. Forelæggelse af afdelingens
årsberetning til
godkendelse

Formanden, Trine, gennemgik beretningen.

Efterfølgende var der følgende bemærkninger til
beretningen:

● Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen, men der
blev stillet forslag til arrangementer, som medlemmerne
ønskede at bestyrelsen arbejdede med. Blandt andet
blev det foreslået, at der blev planlagt et arrangement
ud til “De fem halder”, vingård, generelt gerne flere
virksomhedsbesøg, herunder konkret forslag om besøg
ved Evida - center for gasdistribution.

● Formanden spurgte ind hvordan deltagerne blev
opmærksomme åp arrangementer, om det var via
nyhedsbrevene, via kollegaer, hjemmesiden eller
lignende. Flere at deltagerne gav udtryk for, at de syntes
det er blevet mere besværligt at finde arrangementerne
via nyhedsmailene og et enkelt medlem oplyste om, at
han er blevet helt smidt af alt vedr. IDA. IDA
medlemmet lovede at følge op på om det var kommet
til at virke, nu hvor vedkommende havde tilmeldt sig
alle nyhedsmails mv igen. Heidi orienterede om
drøftelserne omkring en app, og det gav flere
medlemmer udtryk for, at de gerne ville have.

● Følgende konkrete arrangementer blev fremhævet, da
IDA event har ønsket at det:
10. marts 2023 Besøg på Knaplund destilleri - Lav din
egen gin
29. april 2023 tur til Djurs Sommerland

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af afdelingens
regnskab og budget til
orientering

Kassereren, Christian Wolf, fremlagde regnskab og budget.

Efterfølgende var der ikke spørgsmål til regnskab og
budget

Regnskab og budget blev taget til efterretning.

4. Orientering om regionens Formanden for regionen orienterede
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aktiviteter og planer Efterfølgende var der følgende bemærkninger til
orienteringen om regionen:

Der blev ligeledes suppleret med en kort orientering af, at
IDA er begyndt at arbejde med Etik i teknologi og et
medlem foreslog straks et arrangement vedr. linjeføringen
af de nye motorvej omkring Viborg.

Der blev spurgt til om bestyrelsen/IDA har dialog med
uddannelsesstederne. Heidi fortalte kort om engineer the
furture. Formændene lovede at tage spørgsmålet med
tilbage til IDA med opfordring til at konceptet engineer the
furture blev boostet ud til uddannelsesstederne igen -
måske med fokus på gymnasier mv.

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Viborg afdelingens bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk.
2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt.

Der var ikke valg til formandsposten, da Trine ikke er på
valg

Kandidater til formandsposten
Ikke aktuel, da formanden ikke var på valg.

Valgt til formand
Ikke aktuelt, da formanden ikke var på valg.

Valgperiode 2 år

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

Kandidater til bestyrelsesposterne
Christian Wolf var på valg og ønskede genvalg
Lidia Rybitwa-Top var på valg

Valgt til bestyrelsen
Christian Wolf var på valg og ønskede genvalg
Lidia Rybitwa-Top var på valg

Valgperiode 2 år

Valg af suppleanter
Jens kristian Damsgaaard

Valgperiode 1 år

7. Valg af kritisk revisor og
revisorsuppleant

Valgt som kritisk revisor
Erik Meyer

Valgperiode 1 år
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Valgt som revisorsuppleant
Der var ingen som ønskede at være revisorsuppleant.
Formanden for regionen oplyste, at hun ikke mente, at der
er krav om en revisorsuppleant, hvorfor det blev besluttet
ikke at vælge en revisorsuppleant.

Valgperiode 1 år

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

Titel på forslag
Der er ikke indkommet forslag som ønskes behandlet i IDA.

9. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden.

Det blev drøftet om der er ønske om at Viborg Afdelingen
får sin egen facebook side. Det var ikke tilfældet, da de
fremmødte var enige om, at man sagtens kunne benytte
sig af regionens hjemmeside.

Ønsket om flere virksomhedsbesøg blev gentaget.

Formanden, Trine takkede Dirigenten for god og
kompetent ledelse af generalforsamlingen.

Trine takkede for fremmødet og den gode debat.

Referat godkendt.

__________    ____________________________
Dato                                                Dirigent
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