
IDA Nordvestsjællands Afdeling

Referat af generalforsamlingen i IDA Nordvestsjællands afdeling

Dato: 27. februar 2018, kl. 18:15 
Sted:  Sorø Kultur- og fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø

Fremmødte: 16
Stemmeberettigede: 16

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formanden er ikke på valg.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Vedtægtsændring vedr. §1 stk. 1
8) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i Regionsrådet og suppleant(er) til 
denne/disse.
9) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
10) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
11) Eventuelt.

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af 
bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 10, når krav herom er fremsat skriftligt overfor 
bestyrelsen, senest en måned før generalforsamlingen.

Vedtægtens §1 stk 1 omhandler afdelingens navn. Det ønsker bestyrelsen at ændre fra 
Nordvestsjællands afdeling til Vestsjællands afdeling.

Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen 
hvorfra det kan hentes.

Velkomst

Formanden, Finn Vilholm bød velkommen.

1) Valg af dirigent og referent

Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten: Christina Cohr.
Christina Cohr blev valgt til dirigent.
Følgende blev valgt til referent: Henrik D. Jørgensen
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Punkt 1 fortsat

Christina Cohr konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da generalforsamlingen blev 
indvarslet som følger: 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen: 
- Fagbladet Ingeniøren: 8/12 2017
- Publiceret på universe.ida.dk pr. 8/1 2018
- Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer pr. 9/1 2018

Jørgen Lamborg  blev udpeget til valgansvarlig.
Til stemmeudvalget blev Jørgen Lamborg udpeget.

Christina Cohr gennemgik dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.

Christina Cohr, at på baggrund af den nye persondatoforordning, skal man være opmærksom på, at 
hvis man oplyser sit navn i forbindelse med f.eks. et spørgsmål m.v., bliver ens navn registreret i 
referatet af denne generalforsamling. Ellers kun personer, som er valgt, bliver valgt eller ønsker at 
blive valgt (stiller op til valg), der med navn bliver nævnt.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

Formand Finn Vilholm for Nordvestsjællands afdeling gennemgik den omdelte beretning.

IDA Nordvestsjællands Afdeling. Formandens Beretningen for året 2017
Vi havde Generalforsamling sidste år d. 28. Februar 2017 her på værkerne. Der var 24 fremmødte
medlemmer og hvis man skal tro statistikken var der der højeste fremmøde vi endnu har haft i afdelingen,
oven på den foregående generalforsamling i 2016 med 19 fremmødte. Det var også record.
Det skal så lige ses i forhold til at Nordvestsjællands afdeling i 2017 havde 1793 medlemmer, en stigning på
5% i forhold til 2016.
Vi har haft 14 arrangementer i årets løb, altså 2017; foruden at vi har været medarrangør på en del
arrangementer, som er oprettet af andre enheder.

Og de fordeler sig således:

321561 Kyndelmisse 2017 i Sorø 28-01-2017 23 10 8,5
319911 Csardasfystinden – i Slagelse 04-02-2017 14 7 9,5
321568 Jazz i Sorø – DR Big Band: Guld fra arkivet 16-02-2017 20 10 8,7
321980 Filmen om den transiranske jernbane 28-02-2017 24 24 9,3
321339 Kalundborg Havn – med fokus på vækst og udvikling 04-05-2017 25 16 9,4
322952 Theodor Philipsen på Sorø Kunstmuseum 31-05-2017 17 9 8,1
322492 Aftenbesøg i Zen-garden i Stenlille 02-06-2017 50 25 9,5
320412 Studie- og oplevelsestur til Færøerne 17-07-2017 31 5 10,0
323529 Så er der atter jazz i Sorø – På Pamas 29-07-2017 27 13 8,5
323653 Virksomhedsbesøg hos National Oilwell Varco 10-08-2017 13 9 9,0
323550 Ruds Vedby Borgspil 2017 - ”To lys på et bord” 18-08-2017 25 12 9,7
323651 Guided rundvisning i Kalundborg 19-08-2017 23 14 9,2
324432 Nyoprettet biotec-ingeniøruddannelse i Kalundborg 30-10-2017 14 11 9,3
324285 Juletur til Flensborg 09-12-2017 25 13 8,5
Ialt 331 178 9,1
Allerede i år
Osteriet og Co 17-01-2018 59
Kyndelmisse 27-01-2018 16
Big band i Victoria 22-02-2018 15
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Punkt 2 forsat

Jeg vil godt slutte med at sige tak til den øvrige bestyrelse, medlemmer og observatører for det gode
samarbejde og for den store indsats I har gjort. Ligeledes en stor tak for den support vi har fået fra vores
netværkskoordinator inde på Kalvebod Brygge, og endelig skal der da lyde en stor tak til de 331 medlemmer,
som har bakket op om vores arrangementer, medsamt deres 178 ledsagere, og iaften til de 16 tilmeldte og
fremmødte.

Det er sådan, at vores foreningsformand Thomas Damkjær Pedersen praler af at IDA har det store antal
arrangementer af fagteknisk og social- og kulturel art og antal deltagende medlemmer med ledsagere, og
han takker os frivillige i enhederne for at gøre det muligt, hver gang han kan komme til det. Og den hilsen
bringer jeg hermed videre til jer som gennem året har været med til at backe op om det ved jeres fremmøde.

Finn Vilholm 19. 02. 2018

Efterfølgende var der følgende spørgsmål til beretningen: Ingen
Beretningen blev godkendt. 

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

Bent Jepsen fremlagde regnskab og budget. 

Efterfølgende var der følgende spørgsmål til regnskab og budget:
Spm. omkring budget, er der penge nok til alle arrangementer. Svaret er ja, fra Finn Vilholm.
Regnskabet og budgettet blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

I 2017 blev der i IDA Sj. afholdt 196 arrangement med 5.814 deltagere. Det er en mindre tilbagegang 
sammenlignet med året før men stadig en fin præstation. Nedgangen er på ca. 20% i 
antal arrangementer og ca. 6% nedgang i deltagertallet (nedgangen kun for IDA medlemmer er bare 5%). 
Oven i dette skal nævnes, at der generelt set landet over er stor tilfredshed hos deltagerne i de regionale 
arrangementer med et samlet gennemsnit på 9 ud af max. 10 og IDA Sj. ligger fint på gennemsnittet. Det er 
bare så flot.
IDA Sj. holdt i 2017 en spændende nytårskur i Sorø Kultur- og Fritidscenter, hvor IDAs nye formand, Thomas
Damkjær Petersen, holdt et oplæg om ’rigets tilstand’ i regi IDA. Derudover holdt Regionen den årlige 
generalforsamling i Det Røde Pakhus i Næstved. Alle øvrige arrangementer er afholdt af IDA Sj.s enheder og
der er stor ros til alle for den flotte fremgang i god kvalitet.
Igen i år har IDA Sj. afholdt en velbesøgt nytårskur. I år blev den afholde i Roskilde d. 22. januar med en god 
debat og hvor vi – traditionen tro – kunne byde IDA formand Thomas Damkjær Petersen velkommen og høre
om IDAs Vision 2025 med udspring i FN’s verdensmål og med særligt fokus på Strategien frem til 2020. 
Dette årets regionale generalforsamling bliver tirsdag d. 27. marts kl. 18.00 på Hotel Strandparken i Holbæk 
og jeg opfordrer alle til at deltage. (https://universe.ida.dk/arrangement/generalforsamling-2018-ida-sjaelland-
325828/).
Økonomisk set så var IDA Sj. i 2017 bevilliget 1.056.401 kr. samt en ekstra bevilling fra KUR-puljen på 
90.000 kr. (delvist til Erhvervsudvalget og resten til Regionen). Året sluttede desværre igen med et overskud,
som heldigvis kan videreføres til 2017. 
Bevillingen for 2018 er 1.135.000 kr. til IDA Sj. som plus det overførte overskud (149.336 kr. fra tidligere år 
og 92.159 kr. fra 2017) giver et samlet rådighedsbeløb på 1.376.495 kr., hvoraf Nordvestsjællands afdeling 
har fået tildelt 60.000 kr. Der er alle muligheder for at spændende IDA år, hvor IDA Sj. vil nå mere….. Vel 
mødt til masser af spændende IDA arrangementer og har du lyst til at prøve kræfter som aktiv i IDA, så lad 
os høre fra dig.

På IDA Sj. Vegne
Næstformand Christina Cohr
19.02.2018
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Punkt 4 forsat

Der var følgende spørgsmål:
Spm. omkring fordeling af penge mellem de forskellige enheder i regionen.
Svar fra Christina Cohr, da der både er store og små afdelinger i regionen f.eks. Roskilde-Køge 
afdelingen og Lolland-Falster afdelingen, er der naturligvis forskel i størrelsen af fordelingen af 
penge mellem de forskellige enheder (afdelinger og udvalg) i regionen.

Spm. omkring deltagerliste og den nye persondataforordning.
Svar fra Christina Cohr, at dem der har behov (arrangører af arrangementer) selvfølgelig kan 
få/se en deltagerliste med de nødvendige data.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formanden er ikke på valg.

Der var ikke valg til formandsposten, da Finn Vilholm er valgt for følgende periode 2016 – 2018. 

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

Bent Jepsen og Jesper Ourø Jensen er på valg, men pga. 6-årsreglen kan de ikke genopstille.
Kasper Møller og Christina Cohr blev foreslået nyvalgt.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Kasper Møller, Valgperiode: 2018 – 2020, Valgt første gang: 2018

Christina Cohr, Valgperiode: 2018 – 2020, Valgt første gang: 2018

7) Vedtægtsændring vedr. §1 stk. 1

Vedtægtens §1 stk 1 omhandler afdelingens navn. Det ønsker bestyrelsen at ændre fra 
Nordvestsjællands afdeling til Vestsjællands afdeling.

Finn Vilholm fortalte om baggrunden for ændringen af afdelingens navn.

Spm. om det geografiske område for afdelingen.
Finn Vilholm svaret, at afdelingen omfatter følgende kommuner: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, 
Slagelse og Sorø.

Ændringen blev vedtaget af forsamlingen.

8) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i Regionsrådet og suppleant(er) til 
denne/disse.

Finn Velholm foreslår, at det bliver op til bestyrelsen at afgøre disse valg.

Forsamlingen tilslutte sig dette valg.
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9) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .

Finn Vilholm foreslår følgende som kandidat til kritisk revisor og suppleant:
Kaj Sørensen og Bent Jepsen

Kaj Sørensen blev valgt for 1 år (2018).

Som suppleant blev Bent Jepsen valgt for 1 år (2018).

10) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

Ingen

11) Eventuelt.

Christina Cohr (dirigenten) gav ordet til formanden.

Finn Vilholm (formanden) takkede Christina Cohr (dirigenten) for god og kompetent ledelse af 
generalforsamlingen.

Finn Vilholm og Christina Cohr takkede for fremmødet og den gode debat.

Referat godkendt.

__________ ____________________________
Dato Dirigent
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