
 

 

   

    
   
   

 

 
REFERAT fra generalforsamling i IDA Fyn 

14. marts 2018 kl. 17 – 21.45 

Fællesdomicilet, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

 

 

 

 

 

 

Dato for udarbejdelse af referat: 14. marts 

Referent fra IDA: Anne-Mette Hoff 

 

 

Fremmødte (tilmeldte): 45 

Stemmeberettigede: 42 

 

 

Velkomst 

 

Formanden Per Diget bød velkommen. 

1. Valg af dirigent  Lars Andresen blev valgt til dirigent. 

 

Lars Andresen konstaterede, at indkaldelsen er sket som følger: 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen: Ingeniøren 8. december 2017 
Publiceret på universe.ida.dk pr. 1. februar 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer pr. 2. februar, 28. februar 
og 9. marts. 
 

Generalforsamlingen er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Som valgansvarlig blev følgende valgt: 

Lars Andresen 

 

Til stemmeudvalget blev følgende udpeget: 

Jørgen Kjær Jensen 

Marina Brandt 

 

Dirigenten gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsam-

lingen. 

 

2. Forelæggelse af regionens årsberet-

ning til godkendelse. 

 

Formanden gennemgik beretningen.  

 

I overskrifter indeholdt beretningen følgende temaer: 

 

 IDA Fyn – Hvem er vi/organisation 

 Arrangementsstatistik 

 Medlemsstatistik 

 Medlemsdemografi  

 Arrangementsdemografi – stor andel af ungearrangementer og ar-

rangementer med deltagere over 66 år 

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 

 

 
 



   Side 2 
 

 

 Grafiske betragtninger I– Melting pot 

 Grafiske betragtninger II, flere deltagere på AVU (arbejdsvilkårsom-

rådet) 

 Historik – Der var mange webinarer i 2017 

 Demografibetragtninger – fin fordeling 

 2018 og frem – bæredygtighedsmål, meget mere fagteknik og AVU, 

flere aktive gerne i dynamiske ad hoc udvalg – kandidatstuderende, 

scient.’er og engelsktalende medlemmer.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer til beretningen: 

 

En af generalforsamlingens deltagere udtrykte bekymring for, hvordan man 

vil tiltrække flere deltagere til arrangementer om fagteknik og AVU. 

 

Der blev kommenteret fra salen, at IDA Fyn ikke bør være bekymret for, at 

der er en blanding af de forskellige arrangementskategorier (fagteknik, 

AVU og socialt/kulturelt) på ét arrangement, når blot man kigger på tilbud, 

der understøtter ”det hele menneske”. 

 

Efterfølgende var der dialog om prioritering af arrangementskategorier og 

hvilke medlemsgrupper, som også kunne være i IDA Fyns fokus fx  

engelsktalende ingeniører, som ikke er i arbejde. 

 

IDA Fyns formand understregede i den forbindelse, at man søger at favne 

alle, og at IDA er for alle medlemmer (forsamlingshus for gode intentioner 

og betragtninger). 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

3. Fremlæggelse af regionens årsregn-

skab til godkendelse.  

 

Kassereren fremlagde regnskabet  

 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer til regnskabet. 

 

Prissætningen af arrangementer blev drøftet, specielt var der kommentarer 

til den store egenbetaling kontra det beløb, som IDA Fyn samlet får stillet 

til rådighed af IDAs hovedbestyrelse. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Evt. link til beretning på ida.dk 

 

 

4. Orientering om rammeaftale for inde-

værende år. Fremlæggelse af budget til 

godkendelse. 

 

 

 

Formanden orienterede om rammeaftalen 

 

Målet for 2018 er: 

 3200 IDA-deltagere 

 Øge udbud af faglige arrangementer. 

 Øge udbud af AVU-arrangementer 

 Medlemsdemografi ved arrangementer 

 Identitet – IDA medlemmer skal være synlige (måske synlighed med 

IDA-pins) 

 Stort samarbejde med SDU fx oplæg med Phd’ere, 20-25 arr. om 

året og gerne på engelsk 

 Bestyrelsesuddannelser – som kan sættes på CV, med diplomer sig-

neret af IDAs formand 
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 Nyt tiltag – med i ”Byg til vækst” hos Odense Kommune – understøt-

ter regionale samarbejder 

 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer: 

 

Der var bl.a. kommentarer om:  

 Der var opfordring fra en aktiv i salen om, at der er vakante pladser 

i flere af de fagtekniske udvalg i regionen 

Forslag om: 

 at undersøge, hvad der skal til for at tiltrække aldersgruppen 30-

50 årige 

 At udbyde flere arrangementer, som inddrager hele familien. Bl.a. 

på grund af tidspres i familierne 

 Medlemsundersøgelse blandt regionens medlemmer om be-

hov/ønsker for fremtidige aktiviteter i IDA Fyn 

 

Herefter præsenterede IDA Fyns kasserer budget for 2018, samt ændret 

prispolitik for trækningsret til de forskellige arrangementstyper. 

 

Trækningsret ift. planlægning af arrangementer: 

 Fagtekniske arr. 250 kr. pr. IDA-medlem og 2000 kr. i arrange-

mentstilskud 

 AVU (Arbejdsvilkårsarr.) 250 kr. pr. IDA-medlem og 2000 kr. i ar-

rangementstilskud 

 Sociale/kulturelle arr. 150 kr. pr. IDA-medlem (ikke noget arrange-

mentstilskud) 

 

Prissætningen er gældende fra 1. januar 2018. 

 

Kassereren gjorde i øvrigt opmærksom på, at alle kartoteker, der evt. 

måtte ligge hos regionens aktive, skal destrueres. I maj træder de nye 

GPDR-regler i kraft, og det kan blive meget dyrt, hvis IDA ikke har styr på, 

hvordan medlemsdata bliver håndteret og opbevaret.  

 

Der var følgende kommentarer til oplægget: 

Repræsentant for seniorudvalget mente ikke, at de kan leve op til de krav, 

der er til prissætning – og at de i øvrigt havde planlagt sæsonen. 

 

Regionsformanden svarede, at der vil blive arrangeret et møde med udval-

get, kassereren og formanden, så evt. problemer kan blive løst. 

 

En enkelt mente, at det er topstyring af fordeling af midlerne og spurgte ind 

til hvordan det vil blive håndteret, hvis arrangementer i 2018 ikke overhol-

der retningslinjerne? 

 

Kassereren svarede, at der var lavet en beregning, hvor man forventer at 

85% af arrangementerne ikke bliver berørt af den prisstruktur, som regi-

onsrådet har besluttet. Ellers må dialog med de enkelte udvalg være vejen 

frem. 

 

Seniorerne efterlyste et alternativ til den forsendelsesliste, som de bruger i 

dag. 

 

Administrationen svarede, at IDA normalt ikke sender alm. postforsendel-

ser, men at udvalget udtagelsesvis nok kunne få forsendelser ud via deres 

netværkskoordinator. 
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Der var spørgsmål fra en af regionens aktive om, hvordan man håndterer 

de deltagerlister, som kan trækkes fra arrangementssystemet. 

 

Svaret er, at listen er intern og fortrolig og straks skal destrueres efter endt 

arrangement. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Valg af regionsrådsformand   

 

 

Punktet udgår. Der er valg til formandsposten i 2019 (hvor Per Diget 

falder for 6 års-reglen). 

 

 

 

6. Valg af regionsråd og suppleanter 

herunder orientering om de udpegede 

medlemmer jfr. § 5 

 

 

VALG 

Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år: 

Bestyrelsen foreslår:  

 

Jacob Juhl Harberg Andreassen 
 
Ole Finn Nielsen 
 

 

Andre kandidater: 

Der var ikke andre kandidater. 

 

Følgende blev valgt: 

 

Jacob Juhl Harberg Andreassen 
 
Ole Finn Nielsen 
 

 
Valg af suppleanter – valgperiode 1 år: 

Bestyrelsen foreslår: 

 

Mathias Flindt 

 

Peder Uhd 

 

Andre kandidater: 

Der var ikke andre kandidater. 

 

 

Følgende blev valgt: 

 

Mathias Flindt 

 

Peder Uhd 

 

 
UDPEGNING – alle for 1 år 

 

AVU – 1 person: 

 

Per Bech 
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Afdelinger (Sydfyns Afdeling): 

Repræsentant – 1 person 

 

Inge Bagge Jacobsen 
 

Suppleant – 1 person 

 

Lars Bo Hanefeld Dziegiel 
 

 

Fagtekniske udvalg: 

Repræsentanter – 2 personer: 

 

Leif Henriksen 

 

Bolette Mohr Silassen 
 

Suppleanter- 2 personer: 

 

Karl Nicolaisen 

 

Jytte Hinnerup 

 
 

Ungeudvalg 

Repræsentant – 1 person: 

 

Scient.: Nadia Kamph Rasmussen 
 
Ing. : Mathias Poulsen 
 

 

Suppleant – 1 person: 

 

Ing. : Amalie Kidmose Harehjort 
 
Scient.: NN 
 

 

7. Valg af kritisk revisor og revisorsup-

pleant 

 

Kritisk revisor – 1 år 

 

Ebbe Knudsen 

 

 
Revisorsuppleant – 1 år 

 

Hans Stig Nielsen 

 

 

8. Orientering om IDAs årsberetning, 

økonomi og kontingenter 

 

IDAs formand orienterede  

 

Evt. link til beretning på ida.dk 

 

På baggrund af orienteringen var der bl.a. dialog om antallet af ingeniørud-

dannelser, ledighed blandt IDAs medlemmer og den særlige flygtningeind-

sats. 
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Da orientering og debat om IDAs beretning var overstået havde seniorud-

valget i regionen et par problematikker, som de gerne ville have rejst for 

formanden: 

 

Seniorudvalget i regionen har et ønske om at kunne få kontakt til gamle 

studiekammerater i forbindelse med jubilæum, fx en person fra hvert af-

gangshold. Iflg. seniorudvalget har administrationen meldt tilbage, at det 

ikke kan lade sig gøre. 

 

Svar: Administrationen som var til stede på generalforsamlingen undersø-

ger endnu engang mulighederne for at få information ud til de omtalte 

medlemmer. 

 

Seniorudvalget udtrykte utilfredshed med administrationens håndtering af 

tilmelding af enker til tidligere medlemmer. 

 

Svar: Administrationen svarede, at denne problemstilling har været drøftet 

i regionernes koordineringsråd (KUR). Konklusionen blev dengang, at de 

enker som er en del af det omtalte netværk, kan blive tilmeldt via de nuvæ-

rende medlemmer, men som ledsagere. 

 

9. Indkomne forslag herunder forslag 

der ønskes behandlet i IDA 
Der er ikke indkommet forslag. 

 

  

10. Eventuelt 

 
Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

Formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalfor-

samling. 

 

Orienterede forsamlingen om, at næste års generalforsamling er datosat til 

onsdag den 13. marts 2019. 

 

Formanden takkede for fremmødet, den gode debat og afsluttede general-

forsamlingen. 

 

 

 

Referat godkendt. 

 

__________  ____________________________ 

Dato    Dirigent 

 

 


