
 

 

   

    
   
   

 

 
REFERAT fra generalforsamling i Nordjysk Region 

1fholdt onsdag den 21. marts kl. 17.00 i Aalborg Kon-

gres- og Kulturcenter 

 

 

 

 

 

 

Dato for udarbejdelse af referat: 26.03.2018 

Referent fra IDA: Helle Ekstrøm 

  

   

Fremmødte: 54 personer 

Stemmeberettigede: 51 personer 

 

 

 

Velkomst 

 

Formanden Erik Nicolaisen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent  Niels Peter Kjærgaard blev valgt til dirigent. 

 

Niels Peter Kjærgaard konstaterede at indkaldelsen er sket som føl-
ger: 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen: Ingeniøren 08.12.2017 
Publiceret på universe.ida.dk pr. 17.10.2017 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer første gang pr. 
25.10.2017 og herefter løbende i de efterfølgende måneder til og 
med marts 2018. 
 

Generalforsamlingen er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Som valgansvarlig blev følgende valgt: Niels Peter Kjærgaard 

 

Til stemmeudvalget blev følgende udpeget: 

Udsættes til hvis der evt. bliver valg. 

 

Dirigenten gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsam-

lingen. 

 

2. Forelæggelse af regionens årsberet-

ning til godkendelse. 

 

IDA Nords formand Erik Nicolaisen gennemgik beretningen.  

Erik Nicolaisens beretning er vedlagt referatet. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer til beretningen: 

 

Et medlem nævnte, at IDA Benefit har lavet et stort arrangement Cirkus 

Arena på landsplan. Afdelingerne i IDA Nord ærgrer sig over dette, da de 

selv kan forhandle sig til bedre priser end de priser som er udbudt af IDA 

Benefit. 

Erik Nicolaisen vil tage dette eksempel med tilbage i KUR.  

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 

 

 
 
 
 



   Side 2 
 

 

Et medlem spurgte om der er et indsatsområde der kan sættes ind på for 

at vende den tilbagegang af aktiviteter og deltagere som har været i 2017? 

Medlemmet foreslog selv at et bud var at få tiltrukket flere unge. 

Erik Nicolaisen svarede, at der skal laves en fødekæde nedefra, de unge, 

skal ind i bestyrelserne og være aktive, det bliver en svær øvelse, men det 

er et sted der skal laves en indsats. 

 

En aktiv nævnte, at der har været efterspørgsel på at må ældre børn eller 

ledsagere med til de fagtekniske arrangementer. 

 

Erik Nicolaisen orienterede om IDAs ambassadørpulje med at lave et ar-

rangement uden af være medlem af en bestyrelse. 

 

En aktiv i Aalborg Afdelingen nævnte, at her havde man i flere år brugt mo-

dellen med at et medlem lavede et arrangement uden af være med i besty-

relsen. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regionens årsregn-

skab til godkendelse.  

 

Kassereren Søren Hertel fremlagde regnskabet. 

Regnskabet er med i formandens beretning. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer til regnskabet. 

- Ville gerne have set udviklingen ift. sidste år? Søren Hertel svarede: Vi 

har fået flere penge tildelt i 2017 end i 2016. 

 

- Bliver de penge der er i overskud overført til næste år, eller bliver de tilba-

geført til store IDA? Erik Nicolaisen svarede: Jeg svarer på det i næste 

punkt vedr. budget 2018. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 

4. Orientering om rammeaftale for inde-

værende år. Fremlæggelse af budget til 

godkendelse. 

 

 

 

Formanden Erik Nicolaisen orienterede om rammeaftalen. 

 

De penge som var tilovers i 2017 er gået tilbage til KUR, altså regionerne 

og IKKE Hovedbestyrelsen, så pengene er stadig i regionerne. Det var en 

del af aftalen med Hovedbestyrelsen for at få flere midler til regionerne i 

2018 at vi selv tog mere ansvar og indsamlede overskud fra regionerne til 

KUR. Beslutningen blev truffet i september måned og om IDA Nord endte i 

plus eller minus var ret umuligt at spå om. 

 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer: 

 

- Findes der en rådighedspulje til større arrangementer? 

Erik Nicolaisen svarede ja; puljen hedder en ”udviklingspulje” og er endda 

større i 2018 end forventet grundet indsamlingen af formuerne ved udgan-

gen af 2017; kravet for at komme i betragtning til midler fra udviklingspul-

jen er det skal være noget til nytænkning – meget gerne også noget der 

kan kopieres rundt til de 7 andre regioner 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Herefter fremlagde kasserer Søren Hertel budget for 2018. 
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Der var følgende spørgsmål/kommentarer til budgettet: 

 

- Hvordan lægger man budgetter for eks. bestyrelsesmøder ind? 

Erik Nicolaisen svarede, at tanken er man skal kunne oprette administre-

rende møder i crm, ellers kan man få netværkskoordinatoren til at lægge 

de omkostninger ind. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

5. Orientering om IDAs årsberetning, 

økonomi og kontingenter 

 

IDAs næstformand Søren Vang Fischer orienterede  

 

Søren Vang Fischers beretning er vedlagt referatet. 

 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer: 

 

- Hvad med persondataloven ift. den medlemsfortegnelse som alle med-

lemmer skal have lov at kigge ind i. Medlemmerne skal logge ind og selv 

give lov og adgang til, at andre IDA medlemmer må se deres data. 

 

- Persondataloven som træder i kræft snart, kan der tegnes en forsikring 

mod det? 

Søren svarede: Ja, det er en ny lov, men tror bestemt ikke man fra IDAs 

side kan tegne nogen forsikring mod hvad der gives tilladelse til. Den 25. 

maj træder den i kræft. 

 

- Tak til Søren for du takker os aktive for at lave arrangementer. 

Kan det passe man kan få så mange penge som menig medlem (op til 

15.000) for at lave et arrangement i IDA uden at være medlem af en en-

hed? Hvordan koordineres dette? Vil gerne høre HBs forklaring på dette 

nye tiltag ift. IDAs Ambassadørpulje? Søren svarede: Det er SKU, altså 

selskabernes pulje som er kommet med dette tiltag, det er en forsøgsord-

ning og håber ikke det er i konkurrence med det som I laver i enhederne. 

 

- Vil gerne følge op på Poul Erik Rask’s spørgsmål omkring de 15.000 som 

kan fås i tilskud til at lave et arrangement, det er i den grad konkurrence-

forvridende, vil meget gerne det bliver kigget på igen. 

 

- Prøver selskaberne at kompensere for deres manglende virke udenfor 

Kbh. ved dette tiltag? 

 

Erik Nicolaisen svarede, at dette tiltag kommer på KUR mødet den 4. 

april, da KUR ikke mener de er orienteret fra administrationen, Maria Käh-

ler har lovet der sker ikke noget på dette projekt inden det har været på 

KUR mødet 

 

- Hvordan kvalitetssikrer man disse arrangementer? 

 

Søren svarede, at man jo måtte kigge på evalueringsskema’erne efterføl-

gende, da disse arrangementer skal evalueres ligesom alle andre arrange-

menter i IDA.  

 

- Vil vi holde på pensionisterne eller ej? Der mangler info til pensionisterne 

omkring deres fordele, kontingenter etc.? Man bør kontaktes når man bli-

ver pensionist og ikke kun blive kontaktet fordi man vil melde sig ud, det er 

trods alt medlemmer som har betalt sin kontingent hele deres IDA liv 

Søren svarede: Alle som vil udmelde sig får en opringning og her bliver de 

bl.a. orienteret om deres kontingent som pensionist. 
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- Bliver den klassiske ingeniør i mindretal i IDA i 2025 hvis vi skal være 

175.000? 

Søren svarede at de 175.000 kan nås, også med fagligheden i IDA beva-

res. 

 

- Valgdeltagelsen 2019, hvilke tiltag gøres for at få valgdeltagelsen op? Er 

artiklerne i Ingeniøren det eneste tiltag som er lavet? 

Søren svarede at pt. er de artikler eneste tiltage som er taget. Der foregår 

flere ting pt. som gerne skulle hæve stemmeprocenten. 

 

Beretningen afsluttedes med applaus 

 

6. Valg af regionsrådsformand   Der er ikke valg af regionsformand i IDA Nord i år, der er valg af ny regi-

onsformand for en 3-årig periode i 2019. 

 

7. Valg af regionsråd og suppleanter 

herunder orientering om de udpegede 

medlemmer jfr. § 5 

 

 

VALG 

Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år: 

 

Bestyrelsen foreslår: Laura Klitgaard 

 

Ingen andre kandidater. 

 

Følgende blev valgt: Laura Klitgaard 

 

 

Valg af suppleanter – valgperiode 1 år: 

Bestyrelsen foreslår: Thomas Holm og Steen H. Mortensen 

 

Ingen andre kandidater. 

 

Følgende blev valgt: Thomas Holm og Steen H. Mortensen 

 

 

UDPEGNING – alle for 1 år 

 

Kompetenceforum: 

Kim Faldborg 

 

Afdelinger: 

Erik Fly og Leif Amby 

 

Suppleant: 

Bent Skærlund 

 

Fagtekniske udvalg: 

Ivan Højlund og Poul Erik Rask 

 

IDA Event: 

Mathias Marciniak 

 

Suppleant udpeges senere. 

 

8. Valg af kritisk revisor og revisorsup-

pleant 

 

Kritisk revisor – 1 år 

Niels Peter Knudsen 

 

Revisorsuppleant – 1 år 
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Jørgen Birk Pedersen 

 

9. Indkomne forslag herunder forslag 

der ønskes behandlet i IDA 

Der ikke indkommet forslag 

 

  

10. Eventuelt 

 

Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

Vi ses om et år, en uge – den 28. marts 2019, samme sted – samme tid – 

samme menu  

 

Formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalfor-

samling. 

 

Formanden takkede for fremmødet og den gode debat og afsluttede gene-

ralforsamlingen. 

 

 

 

Referat godkendt. 

 

__________  ____________________________ 

Dato    Dirigent 

 

 




