
 

 

   

    
   
   

 

 
REFERAT fra generalforsamling i IDA Fyns 

Dato: 13. marts 2019 

Sted: Fællesdomicilet, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for udarbejdelse af referat: 13. marts 2019 

Referent fra IDA: Bente Hessellund Vedel 

 

 

Fremmødte: 56 

Stemmeberettigede: 51 

 

 

Velkomst 

 
Formanden for IDA Fyn Per Diget bød velkommen. 

1. Valg af dirigent  Leif Henriksen blev valgt til dirigent. 

 

Leif Henriksen konstaterede, at indkaldelsen er sket som følger: 
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen: Ingeniøren 7/12-2018. 
 
Publiceret på ida.dk pr. 18. januar kl. 10. 
 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer pr. 4/2, 19/2, 4/3, 
7/3 og 8/3. 
 
Generalforsamlingen er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 
 

Dirigenten gennemgik dagsorden og bemærkede, at IDAs repræ-
sentantskab har besluttet, at alle aktive i IDA skal være synlige på 
IDAs hjemmeside, som en del af foreningens ansigt udadtil.  
 
Jf. § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt er det derfor nu 
en forudsætning for at blive valgt i IDA, at medlemmet tiltræder, at 
IDA offentliggør navn og e-mail på IDAs hjemmeside. 
 
Dirigenten gjorde yderligere opmærksom på, at hvis en person fra 
forsamlingen ønskede sin bemærkning taget til referat med navns 
nævnelse, skulle pågældende gøre referenten opmærksom på 
dette i forbindelse med den konkrete kommentar.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 
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2. Forelæggelse af regionens årsberet-

ning til godkendelse. 

 

IDA Fyns formand Per Diget gennemgik beretningen.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer til beretningen: 

 

Det blev nævnt, at antal arrangementer ikke kan stå alene som 

indikator for aktivitetsniveau i regionen, fordi der også er arrange-

menter, der bliver aflyst. 

 

Der blev spurgt, hvilken udfordring formanden havde oplevet som 

den største i det forgangne år. Han svarede: Flere aktive! 

 

Der blev udtrykt ønske om mere sekretærbistand til aktive for at 

kunne producere flere arrangementer. 

  

En deltager foreslog, at sustainability (bæredygtighed) skulle tæn-

kes ind som en vigtig ingrediens i alle arrangementer.  

 

En deltager foreslog virksomhedsbesøg hos Danfoss som en 

spændende arrangementsmulighed.  

 

Der blev talt om, at regionen burde have mere samarbejde og net-

værk med internationale medlemmer. Der blev tilføjet, at man alle-

rede har et Ph.d.-netværk, som er en god start.  

 

Beretningen blev godkendt.  

 
3. Fremlæggelse af regionens årsregn-

skab til godkendelse.  

 

Kassereren fremlagde regnskabet  

 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

 

Der blev forespurgt, om IDA Fyn fremover kunne lade ledige med-

lemmer deltage gratis i regionens arrangementer, når regionen har 

250.000 kr. i overskud? Der blev henvist til Hovedbestyrelsens 

notat ”Anvendelse af IDA-midler og retningslinjer for regionale en-

heders driftsøkonomi” https://ida.dk/media/2350/anvendelse-af-

midler.pdf 

 

Der blev redegjort for, hvordan IDA Fyn tildeler midler med ud-

gangspunkt i ovennævnte notat.  

 

En repræsentant for regionens seniorer (IFS) udtrykte skuffelse 

over manglende fremmøde fra regionsformanden til udvalgets års-

møde d. 7/3. Per Diget svarede, at han i modsætning til tidligere år 

ikke var blevet inviteret til årsmødet.  

 

Der blev også udtrykt utilfredshed med, at man i seniorudvalget 

ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Regionens kasse-

rer svarede, at man kan undgå problemet ved at hæve deltagerpri-

sen, og det blev nævnt, at der var eksempler på, at deltagertilskud-

det havde været højt for flere aktiviteter i seniorudvalget i 2018. 
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Dirigenten opfordrede til, at regionsformanden eller kassereren  

fortsætter dialogen med seniorudvalget. 

 

Der blev udtrykt bekymring, for at der ikke længere ville være plads 

til de smalle arrangementer med få deltagere med den aktuelle 

tilskudsmodel.  

 

En deltager efterlyste revisorkommentarer. Revisoren svarede, at 

det var der ikke. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Orientering om rammeaftale for in-

deværende år. Fremlæggelse af budget 

til godkendelse. 

 

 

 

Formanden orienterede om rammeaftalen. 

 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer: Ingen  

 

Budgettet blev godkendt. 

 

Spørgsmål/kommentarer til budgettet: Ingen 

 
5. Valg af regionsrådsformand   

 

 

Valg til IDA Fyns regionsråd blev afholdt i henhold til § 6. stk. 2 i 
IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Dirigenten orienterede indledningsvist og i forbindelse med valg-
handlingen om synlighedskravet.  
 
Synlighedskravet lyder: ” Ud over de eventuelle særlige bestem-
melser 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 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 mu-

lighed for dispensation. 

 

Bestyrelsen foreslår:  

 

Carl Per Sørensen 

 

Andre kandidater:  Ingen 

 

Følgende blev valgt: Carl Per Sørensen 

 

 
6. Valg af regionsråd og suppleanter 

herunder orientering om de udpegede 

medlemmer jfr. § 5 

 

 

VALG 

Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år: 

 

Bestyrelsen foreslår:  

 

Ewa P. Nielsen 
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Line Busk 

 

Andre kandidater: Ingen 

 

Følgende blev valgt: 

 

Ewa P. Nielsen 

 

Line Busk 

 

 

Valg af suppleanter – valgperiode 1 år: 

 

Bestyrelsen foreslår: 

 

Mathias Flindt 

 

Bolette Mohr Silassen 

 

 

Andre kandidater: Ingen 

 

Følgende blev valgt: 

 

Mathias Flindt 

 

Bolette Mohr Silassen 

 

 

 

UDPEGNING – alle for 1 år 

 

AVU – 1 person: 

 

Per Bech 

 

 

Afdelinger: 

Repræsentanter – 2 personer 

 

Lars Bo Dziegiel 

 

 

Suppleanter – 2 personer 

 

Vakant 

 

 

Fagtekniske udvalg: 

Repræsentanter – 2 personer: 
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Jytte Hinnerup og Leif Henriksen 

 

Suppleanter- 2 personer: 

 

Karl Nicolaisen og Dzenita Hasic 

 

 

Ungeudvalg 

Repræsentant – 1 person: 

 

Nadia Kamph Rasmussen 

 

Suppleant – 1 person: 

 

Victor Immanuel Bjerre 

 
7. Valg af kritisk revisor og revisorsup-

pleant 

 

Kritisk revisor – 1 år 

 

Hans Stig Nielsen 

 

 

Revisorsuppleant – 1 år 

 

Ebbe Knudsen 

 

 
8. Orientering om IDAs årsberetning, 

økonomi og kontingenter 

 

Formand Thomas Damkjær Petersen orienterede. 

 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer: 

 

Der var dialog om repræsentationen af ingeniørfaget i Folketinget. 

  

Der blev spurgt om, hvem der havde betalt for den nævnte under-

søgelse, hvor IDA er vurderet højest blandt fagforeninger? Den er 

betalt af avisen.dk. 

 

Der var en kort dialog om ledelsesstilen i AKA (Akademikernes A-

kasse) og brug af whistleblowere. 

 

Endvidere var der dialog om, hvorfor IDA er så velhavende. Der 

blev henvist til, at IDA Forsikring har genereret en stor formue, og 

at der er en stor beholdning i strejkekassen (Dispositionsfonden).  

 

Der blev spurgt ind til faktagrupper nævnt i filmen ”Lad fakta tale”. 

Filmen er produceret af IDA i forbindelse med det kommende folke-

tingsvalg.  

 
9. Indkomne forslag herunder forslag 

der ønskes behandlet i IDA 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

Hvis spørgsmål skal behandles under dette punkt, skal de være 



   Side 6 
 

 

indsendt skriftligt senest en måned før generalforsamlingen bliver 

afholdt. 

  
10. Eventuelt 

 
Der blev spurgt, om kassereren skal vælges på generalforsamlin-

gen. Det skal kassereren ikke. Bestyrelsen konstituerer sig til første 

regionsrådsmøde. 

 

Jacob Juul Harberg tog ordet og takkede Per Diget for hans indsats 

i sine 6 år som formand.  

 

Dirigenten gav ordet til formanden, som nævnte, at han ville have 

holdt et oplæg om fremtidig konstruktion for regionens udvalg og 

grupper, men at han valgte at overlade det til det nye regionsråd. 

Formanden ønskede det nye regionsråd held og lykke.  

 

Formanden takkede for fremmødet og den gode debat i en god 

tone. Han takkede også for tilliden og afsluttede generalforsamlin-

gen. 

 
 

 

Referat godkendt. 

 

__________  ____________________________ 

Dato    Dirigent 

 

 


