
 

 

   
    
      
REFERAT  
IDA Trekantafdeling Dato for udarbejdelse af referat 
Dato: 05.03.2019  05.03.2019 
Sted:  Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade 86,  
7000 Fredericia 

Mark Gertz Rosendahl 

Fremmødte: 10 
Stemmeberettigede: 10  
 

 

 
Velkomst 
 

Formanden, Jørgen Thyrsted Thomsen, sagde velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent Formanden foreslår Jytte Hinnerup som dirigent. Dirigenten takker for val-
get. 
 
Jytte Hinnerup konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da ge-
neralforsamlingen blev indvarslet som følger:  
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen: Ingeniøren 07-12-2018. 
Publiceret på ida.dk pr. 19-12-2018. 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 19-12-2018. 
 
Formanden foreslår Mark Gertz Rosendahl som referent. 
 
Punktet vedr. valgansvarlig fravalgt, da kampvalg var usandsynligt. 
 
Dirigenten gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsam-
lingen. 
 

2. Forelæggelse af afdelingens årsbe-
retning til godkendelse 
 

Formand Jørgen Thyrsted Thomsen for IDA Trekantafdelingen gennemgik 
beretningen. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Beretningen findes på ida.dk 
 

3. Forelæggelse af afdelingens regn-
skab og budget til godkendelse 
 
 
 

Dirigenten giver ordet til kassereren Jakob Rasmussen, som fremlægger 
regnskab og budget. 
 
Dirigenten efterlyser bemærkninger og beder evt. talerne oplyse deres navn 
til brug for referenten. 

Ingen bemærkninger. 

Dirigenten giver ordet til kassereren for besvarelse og afsluttende bemærk-
ninger. 
 
Punktet blev taget efter pkt. 4 af tekniske årsager. 

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 
DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 
 

ida@ida.dk 
ida.dk 

 

 
 
 
 

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/netvaerksoversigt/trekantsafdelingen


   Side 2 
 
 

 
 

4. Orientering om regionens aktiviteter 
og planer 

 

Dirigenten giver ordet til formanden, som orienterer. 
 
Dirigenten efterlyser bemærkninger og beder evt. talerne oplyse deres 
navn til brug for referenten. 
Ingen bemærkninger. 
Dirigenten giver ordet til formanden for besvarelse og afsluttende bemærk-
ninger. 
 
Punktet blev taget inden pkt. 3 af tekniske årsager. 
 
 

5. Valg af formand  
 
 

Formanden er ikke på valg i år.  
 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen 
 
 

Følgende er på valg: 
• Jytte Hinnerup (2017-2019): Kan genvælges 

 
Følgende er ikke på valg 

• Jakob Rasmussen (2018-2020) 
• Preben Birr-Pedersen (2018-2020) 

 
Bestyrelsen foreslår: 

• Jytte Hinnerup 
• Gitte Olander 
• Eva Nissen 
• Jørgen Henriksen 
• Mark Gertz Rosendahl (forhenværende observatør siden 2017) 

 
 
De foreslåede kandidater vælges for 2 år af forsamlingen. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 

• Preben Birr-Pedersen 
• Jacob Rasmussen  
• Jytte Hinnerup 
• Gitte Olander 
• Eva Nissen 
• Jørgen Henriksen (in absentia) 
• Mark Gertz Rosendahl 

 
Suppleanter: 
Der er ingen suppleanter i bestyrelsen pt.  
 
Valgte suppleanter: 
ingen 
 
Valgperiode 1 år. 
 
Dirigenten efterlyser andre forslag. Ingen yderligere kandidater.  
 

7. Valg af kandidater til afdelingens re-
præsentant(er) i regionsrådet og sup-
pleant(er) til denne /disse 

Bestyrelsen foreslår: 
Formand Jørgen Thyrsted Thomsen 
 
Suppleant: 
Næstformand Jytte Hinnerup 
 
Periode 1 år. 
 




	Referat for IDA Trekantafdelingen 2019.pdf
	Dirigenten giver ordet til kassereren for besvarelse og afsluttende bemærkninger.
	Dirigenten efterlyser bemærkninger og beder evt. talerne oplyse deres navn til brug for referenten.
	Ingen bemærkninger.
	Referat godkendt.

	maroh_03-04-2019_07-32-20.pdf



