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5. marts 2019 

Dato: 4. marts 2019   

Sted: EY-huset, Århus C                              Referent: Lyse Hansen 

Fremmødte: 44 

Stemmeberettigede: 44  

 

 

 

Velkomst 

 

Formanden, Henning Espersen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten: Jens Thomsen 

 

Jens Thomsen blev valgt til dirigent. 

Lyse Hansen blev valgt til referent. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da 

generalforsamlingen blev indvarslet som følger:  
Publiceret på universe.ida.dk pr. 29.11.2018 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 4. og 29. januar 2019 
 

Jens Thomsen gennemgik dagsorden.  

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Forelæggelse af afdelingens 

årsberetning til godkendelse 

 

Formand Henning Espersen for IDA Århus Afd. gennemgik den PowerPoint 

præsenterede beretning. Se bilag 1 

Han nævnte, at Århus afdelingen nu har 13.600 medlemmer - en 8,3 % stigning, 

og at der nu er 118.300 IDA-medlemmer i Danmark. 

Århus afdelingen har lavet 61 arrangementer i 2018 med en evalueringsscore på 

9,2 i gennemsnit, og der har været et stigende antal deltagere til vore 

arrangementer hvert år i de sidste 4 år. 

 

Efterfølgende var der ingen spørgsmål til beretningen. 

Beretningen blev godkendt.  

Beretningen findes på ida.dk 

 

3. Forelæggelse af afdelingens 

regnskab og budget til 

godkendelse 

 

 

 

Peter Torp præsenterede regnskab og budget på skærmen, da vor kasserer 

Nikolaj Svenningsen ikke var til stede pga. arbejde. Se bilag 2 

Regnskabet var inden generalforsamlingen sendt til de tilmeldte deltagerne. 

Afdelingens overskud af IDAs bevilling returneres til Østjysk region. 

 

Efterfølgende var der følgende spørgsmål til regnskab og budget: 

Regnskabet viser kun et Comedy Show og der var to? 

Svar: Det ene var arrangeret af og for de studerende. 

 

Regnskab og budget blev godkendt. 
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4. Orientering om regionens 

aktiviteter og planer 

 

Regionsformand Christina Kiær orienterede med en præsentation. Se bilag 3 

Der er 18.455 IDA medlemmer i region Østjylland, hvoraf de 13.600 hører under 

Århus Afdelingen. 

Regionen lavede samlet 229 arrangementer i 2018 med 8.286 deltagere. 

Regionen består af 4 afdelinger, 8 faggrupper og 5 udvalg. 

MiniMaker Faire for unge var en succes sidste år og gentages i år i efterårsferien. 

Region Østjylland har fået bevilget 1.5 mil. kr. for 2019, hvoraf de 290.000 går til 

Århus afdelingen. 

Regionen afholder dimittendfest den 5. juli i år på Centralværkstedet i Århus. 

TechnoMania-messe afholdes i Herning den 2. & 3. okt. med busafgang fra Århus. 

Der er IDA valg til Repræsentantskabet med kandidater i 11 lister i perioden 26. 

marts – 11. april. Husk at stemme!  

 

IDA Østjyllands region-generalforsamling afholdes den 18. marts 2019. 

 

Der var efterfølgende ingen spørgsmål. 

 

 

5. Valg af formand  

 

 

Valg til afdelingens bestyrelse blev afholdt i henhold til § 6. stk. 2 i IDAs 

Afstemnings- 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 henhold til 

Hovedbestyrelsens retningslinjer herfor.” 

Dirigenten bemærkede ligeledes, at hvis, 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. 

 

Der var valg til formandsposten, da Henning Espersen er faldet for 6-års 

valgbarheds perioden.  

Bestyrelsen foreslår Peter Møller som formand. 

Der var ingen andre forslag.  

Peter Møller blev valgt for 2 år med valgperiode 2019 - 2021 

 

6. Valg af medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen 

 

 

Følgende medlemmer udtræder af bestyrelsen. 

Henning Espersen 

Axel Lyse Hansen 

 

Supplerende medlemmer opstiller til bestyrelsen: 

Jesper Sejersen 

Karsten Borg 

Alissa Udi Jørgensen 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Jesper Sejersen  

Valgperiode: 2019 – 2021 

Valgt første gang: 2019 

 

Karsten Borg 

Valgperiode: 2019 – 2021 

Valgt første gang: 2019 
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Alissa Udi Jørgensen 

Valgperiode: 2019 – 2021 

Valgt første gang: 2019 

 

Valg af suppleanter: 

 

Følgende opstillede: 

Sven Erik Dyrskov 

Taus Wind-Larsen  

 

Følgende blev valgt af generalforsamlingen som suppleanter til bestyrelsen 

 

Sven Erik Dyrskov 

Valgperiode: 2019 - 2020 

Valgt første gang: 2018 

 

Taus Wind-Larsen  

Valgperiode: 2019 - 2020 

Valgt første gang: 2017 

 

7. Valg af kandidater til 

afdelingens repræsentant(er) i 

regionsrådet og suppleant(er) til 

denne /disse 

Et medlem af Horsens Afdelingens bestyrelse er valgt for 2017 - 2019 

 

Suppleant bliver Peter Møller for 2019 

8. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant 

 

Jørgen Johansen blev valgt for 1 år. 

 

Som suppleant blev Uffe Stæhr valgt for 1 år. 

9. Drøftelse af indkomne forslag 

herunder forslag, som ønskes 

behandlet i IDA 

Forslag om at Århus Afdeling igen laver opera-arrangementer. 

Svar: Det vil vi forsøge at gennemføre. 

 

 

 

10. Eventuelt 

 

Dirigenten gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. 

 

Henning Espersen takkede Jens Thomsen for god og kompetent ledelse af 

generalforsamlingen og takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

 

 

  




