
 

 

   
    
      
REFERAT  
IDA Esbjerg afdeling  
 

Dato for udarbejdelse af referat: 11-03-2019 

Dato:  28-02-2019  

Sted: Aalborg Universitet Esbjerg,  

Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg 
 

 Navn på referent: Marian Rosendahl 

Fremmødte: 12 
Stemmeberettigede 10 
 

 

 
Velkomst 
 

Formanden, Hanne Jerrik Sørensen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten: 
Harry Pedersen 
 
Harry blev valgt til dirigent. 
 
Følgende blev valgt til referent: 
Marian Rosendahl 
 
Harry konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da generalfor-
samlingen blev indvarslet som følger:  
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen: Ingeniøren 7-12-2018  
Publiceret på universe.ida.dk pr. 19-12-2018 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 19-12-2018 
 
Der udpeges valgansvarlig og stemmeudvalg ved behov 
 
Harry gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
 

2. Forelæggelse af afdelingens årsbe-
retning til godkendelse 
 

Formand Hanne for Esbjerg afdeling gennemgik beretningen. 
 
Efterfølgende var der ingen spørgsmål til beretningen 
 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Beretningen findes på ida.dk 
 
 

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

Lars Hjort Jensenfremlagde regnskab og budget. Efterfølgende var der 
ingen spørgsmål til regnskab og budget. 
 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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4. Orientering om regionens aktiviteter 
og planer 

 

Birgit, næstformand i regionen orienterede. 
 
Der var efterfølgende ingen spørgsmål. 
 

5. Valg af formand  
 
 

Valg til Esbjerg bestyrelse blev afholdt i henhold til § 6. stk. 2 i IDAs Af-
stemnings- og valgvedtægt. 
 
Dirigenten orienterede indledningsvist og i forbindelse med valghandlingen 
om synlighedskravet.  
 
Synlighedskravet lyder: ”Ud over de eventuelle særlige bestemmelser om 
valgbarhed kræves, at de foreslåede personer er villige til at modtage valg 
og tiltræder, at IDA offentliggør navn og mail på IDAs hjemmeside i hen-
hold til Hovedbestyrelsens retningslinjer herfor.” 
 
Dirigenten bemærkede ligeledes, at i fald, der er medlemmer, der ikke 
ønsker at være synlige med privat eller arbejdsmail, er det muligt at være 
synlig med anden mail. I særlige tilfælde er der mulighed for dispensation. 
 
 
Hanne er på valg.  
 
Følgende kandiderede til formandsposten: 
Birgit Kjærside Storm 
 
Birgit blev valgt som formand  
Valgperiode: 2 år 
Valgt første gang:  2019 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen 
 
 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller: 
Mikkel Kirkgaard Nielsen 
 
Supplerende opstiller: 
Jakob Nørremark 
Søren Andersen 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 
Mikkel 
Valgperiode: 2 år 
Valgt første gang: 2015 
 
Jakob 
Valgperiode: 2 år 
Valgt første gang: 2019 
 
Søren Andersen 
Valgperiode:  2 år 
Valgt første gang:  2019 
 
Valg af suppleanter: 
 
Følgende opstillede: 
Kaj-Erik Nielsen 
Henrik Jepsen  
 
Følgende blev valgt af generalforsamlingen som suppleanter til bestyrel-
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sen 
 
Kaj-Erik 
Valgperiode:  1 år 
Valgt første gang:  
 
Henrik Jepsen 
Valgperiode:  1 år 
Valgt første gang: 2+19 
 

7. Valg af kandidater til afdelingens 
repræsentant(er) i regionsrådet og 
suppleant(er) til denne /disse 
 

Vælges ikke, regionen udpeger i enighed. 

8. Valg af kritisk revisor og revisorsup-
pleant 
 

Harry blev valgt for 1 år. 
 
Som suppleant blev Ulla Tradsborg valgt for 1 år. 

9. Drøftelse af indkomne forslag herun-
der forslag, som ønskes behandlet i 
IDA 
 

Ingen 
 
 

10. Eventuelt 
 

Harry (dirigenten) gav ordet til formanden. 
 
Hanne (formanden) takkede Harry (dirigenten) for god og kompetent ledel-
se af generalforsamlingen. 
 
Hanne takkede for fremmødet og den gode debat. 
 

 
 
Referat godkendt. 
 
 

12.03.2019      
Dato                  Dirigent 
 
 


