
Referat generalforsamling IDA Randers 2019 
Punkt 1: Valg af dirigent og referent 

Emil Søvsø Høegh vælges som dirigent. 

Benedikte Brunbjerg vælges som referent.  

 

Punkt 4 bytter plads med punkt 2.  

Punkt 4: Orientering om regionens aktiviteter og planer 

Christina Kjær orienterer om IDA Østjylland 

- Randers afdelingen har lige knap 1800 medlemmer – der er vækst i antal medlemmer 

- Highlights af årets arrangementer i Østjylland 

- Randers afdelingen får 150.000 kr. til dette års budget, sidste år var beløbet 120.000 kr.  

- Der er mulighed for flere penge til arrangementer ved behov.  

- Arrangementer for IDA Østjyllands frivillige: Nytårskur, fredagsbarer 

- Der er repræsentantskabsvalg i år 

Spørgsmål  

- Hvornår er ansøgningsfristen for kurpuljen? 

o Ansøgningsfristen for puljen er, når det i budgettet kan ses, at afdelingen kommer til at 

mangle penge 

o Ambassadørpuljen er for folk der ikke er en del af bestyrelsen, og som ikke har været 

aktive før.  

 

Punkt 2: Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse 

Formanden fremlægger sin beretning 

- Antallet af arrangementer er steget i Randers 

- Arrangementerne får gode karakterer 

- Randers er 3. bedste afdeling i Danmark målt på karakterer 

Kommentarer 

- Silkeborgafdelingen har mange deltagere på deres arrangementer, men færre arrangementer 

end Randers afdelingen.  

o De laver færre arrangementer men større arrangementer.  

- De 30-39 årige er typisk dem der er svære at få til arrangementer, men deltagerantallet ligger 

højt for denne aldersgruppe i Randers 

 

Punkt 3: Forelæggelse af afdelingens årsregnskab og budget til godkendelse 

- Afdelingen har haft et underskud på 6643 kr. i 2018.  

- Regnskabet godkendes.  

Kommenterede [BB1]: Bestyrelsen ønsker samme som 

sidst – eventuelt 60000.  



 

- Allerede planlagte arrangementer for 2019 giver et overskud på 8230 kr.  

- Budgettet godkendes. 

 

Punkt 4: Valg af formand  

Kim Merrild Thuesen stiller op som formand og genvælges.  

 

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Finn Dahl Andersen genvælges som medlem.  

Benedikte Brunbjerg, Nicole Feldfoss og Nis Krog vælges som medlemmer. 

Emil Søvsø Høegh og Jens Mogens Dommerby Nielsen vælges som suppleanter. 

Mia Norman Andersen er observatør. 

 

Punkt 6: Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne 

Udpeges af bestyrelsen.  

Nis Krog vælges.  

 

Punkt 7: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 

Finn Klitgaard vælges som kritisk revisor. 

Jørgn Runge vælges som revisor suppleant.  

 

Punkt 8: Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA 

Ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Forslag om at Ingeniørhøjskolen kunne flytte til Randers, når den alligevel skal flytte. Dette kunne fremme 

akademiske arbejdspladser i Randers. Det er ikke noget IDA Randers har med at gøre. Forslaget skal 

indleveres til regionens generalforsamlingen.  

Forslag om at købe IDA-emblemer til bestyrelsen. 

Poul Kusk fortæller om Randers Regnskov og deres biodiversitet.  

Forslag om mere branding af Randers’ arbejdspladser til studerende om praktikpladser. Det er ikke en 

opgave for IDA Randers.  



Forslag om at IDA t-shirts kan bruges til andre arrangementer fx som præmie til Gokart turnering. 

Formanden fortæller om IDA appen. God app til at få overblik over IDA Randers arrangementer.  

Andre end bestyrelsen er også velkomne til at være med til at arrangere arrangementer. 

 

Internt valg i bestyrelsen  

Poul Kusk vælges som næstformand. 

Nicole Feldfoss vælges som kasserer. 

Sekretærrollen skifter fra gang til gang. 

 

 

  

 

 

 

 


