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IDA Nordvestsjællands Afdeling. Formandens beretning 2015                  
 

Et af årets første aktiviteter blev indledt med generalforsamlingen den 26. februar i Sorø Kulturcenter. Med 

11 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, var det en af vore bedst besøgte generalforsamlinger.  

 

Herudover er der i årets løb gennemført følgende arrangementer: 

 

24. januar. Kyndelmisse i Sorø. En lysfest og efterhånden en tradition. Et godt og spændende arrangement, 

som dog ikke havde samlet så mange deltagere.  

 

6. marts. Ring af ild i Slagelse Teater. Johnny Cash story. En skuffelse med ikke mange af de gode melodier. 

17 deltagere. 

 

22. marts. Biograf forestilling i Victoria med 9. april. Et fint arrangement. 14 deltagere. 

 

26 . marts. Vinsmagning  hos Skovgaard vine, som havde samlet  49 deltagere. Også efterhånden en god 

tradition sammen med IDA Elteknik.. 

 

30. april. Store Bedagsaften i parken. 22 deltagere. 

 

4. maj. Studietur til York. En særdeles god og oplevelsesrig med  36 deltagere.  

 

23. juli. Jazz i Sorø. Dukes Place i Victoriateatret med god musik. 17 deltagere. 

 

14. november.  James Bond afslutningsgalla i Victoria teatret. En god oplevelse for 31 deltagere. 
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28. november. Juleølsmagning på Upper Hill i Slagelse. Et hyggeligt arrangement med 24 deltagere. 

 

1. december. Hvor går udviklingen hen i Ringsted kongrescenter. 10 deltagere. 

 

12. december. Årets sidste arrangement var juletræsfældning med gløgg og æbleskiver, som havde samlet 

27 tilfredse deltagere. 

 

Alt i alt 12 gennemførte arrangementer med i alt 272 deltagere. Et fint resultat, som må betegnes som 

særdeles tilfredsstillende. Godt klaret af så lille en afdeling. 

 

En del arrangementer er endvidere gennemført som samarbejdsarrangementer med andre grupperinger 

inden for regionens område, ligesom NVS afdeling også deltager som medarrangør i andres arrangementer. 

Vi opnår herved, at en større kreds får kendskab til arrangementerne til gavn for alle parter og ikke mindst 

medlemmerne. 

 

Til sidst en stor tak til den øvrige bestyrelse for et forbilledligt samarbejde, en stor tak til vores 

administrative sekretærer, som troligt har hjulpet os gennem året, samt ikke mindst en stor tak til de 

medlemmer, som har deltaget i arrangementerne. 

 

Februar 2016   Poul V. Andersen 

 


