
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 Csardasfyrs nden - i Slagelse 04-02-2017 14 7 9,5
321568 Jazz i Sorø - DR Big Band: Guld fra arkivet
321980  Filmen om den transiranske jernbane.
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321339 Kalundborg Havn – med fokus på vækst og udvikling 04-05-2017 25 16 9,4
322952 Theodor Philipsen på Sorø Kunstmuseum
322492 A enbesøg i Zen-garden i Stenlille
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320412 Studie- og oplevelsestur l Færøerne 17-07-2017 31 5 10,0
323529 Så er der a er jazz i Sorø - På Parnas 29-07-2017 27 13 8,5
323653 Virksomhedsbesøg hos Na onal 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 Nyopre et biotec-ingeniøruddannelse i Kalundborg 30-10-2017 14 11 9,3
324285 Juletur l Flensborg 9. december 2017 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

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




