
 

 

   

    
   
   

REFERAT  

Holstabro Afdeling Generalforsamling  

 

Dato for udarbejdelse af referat: 20/2 2019

Dato 20/2 2019 

Sted  Restaurant Ved Fjorden Struer  Navn på referent: Ole Schøler

Fremmødte: 22 

Stemmeberettigede   22 

 

 

Velkomst 

 

Formanden, Ib Kongstad (IKO) bød velkommen. 

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

Jens Kjær Larsen (JKL) 

 

JKL blev valgt til dirigent. 

 

Følgende blev Ole Schøler valgt til referent 

 

JKL konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da 

generalforsamlingen blev indvarslet som følger:  

 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen: Ingeniøren 7/12 2018  
Publiceret på universe.ida.dk pr. 8/11 2018 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 4, 8 OG 18. JANUAR 
2019 
 

JKL gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Forelæggelse af afdelingens 

årsberetning til godkendelse 

 

Formand Ib Kongstad for Holstebro afdeling gennemgik beretningen/ppt. 

 

Efterfølgende var der ingen spørgsmål til beretningen 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

 

3. Forelæggelse af afdelingens 

regnskab og budget til godkendelse 

 

 

 

Calle Schmidt fremlagde regnskab og budget. 

 Efterfølgende var der følgende spørgsmål til regnskab og budget: 

Holstebro afdelingen havde i 2018 et merforbrug på 9.500 som på forhånd 

var godkendt af region IDA Vestjylland. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens aktiviteter 

og planer 

 

Heidi Gade Andersen 

 

Der var ingen spørgsmål 

 

5. Valg af formand  

 

 

Valg til bestyrelsen blev afholdt i henhold til § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- 

og valgvedtægt. 

 

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 

 

 
 



   Side 2 

 
 

Dirigenten orienterede indledningsvist og i forbindelse med valghandlingen 

om synlighedskravet.  

 

Ib Kongstad er på valg og genopstiller. 

Ib overtog formandsposten efter GF i 2018 idet Heidi Gade Andersen blev 

valgt til regionsformand og derfor trak sig som formand for Holstebro 

afdeling. 

 

Der var ikke andre kandidater til formandsposten 

 

Ib Kongstad blev valgt som formand  

Valgperiode 2019 - 2021 

Valgt for første gang:  

 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen 

 

 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller: 

Henning Mikkelsen Degn 

Peer Michel Baden Thaastii 

 

De blev begge genvalgt. 

Der var ikke andre der stillede op til valg. 

 

INGEN SUPPLEANTER 

 

7. Valg af kandidater til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne /disse 

Følgende blev valgt 

Heidi som Regionens formand 

Ib som observatør 

 

8. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant 

 

Henning Nørskaov blev valgt til kritisk revisor for 1 år. 

 

Som revisorsuppleant blev Mads Enevoldsen genvalgt 

9. Drøftelse af indkomne forslag 

herunder forslag, som ønskes 

behandlet i IDA 

 

INGEN FORSLAG MODTAGET 

 

10. Eventuelt 

 

Mads Enevoldsen havde ikke bemærket annonceringen af 

nytårskoncerten. Dette skyldes at annonceringen fandt sted flere måneder 

forud for arrangementet.  

 

JKL (dirigenten) gav ordet til formanden. 

 

IKO (formanden) takkede JKL (dirigenten) for god og kompetent ledelse af 

generalforsamlingen. 

 

IKO takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

 

 

Referat godkendt. 

 

20/2 2019     ____________________________ 

Dato   Dirigent Jens Kjær Larsen 

 


