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Referat fra generalforsamlingen 2019
IDA Furesø-Egedal Afdeling 25. februar 2019

Tirsdag 19.2.2019, kl. 19:30
Gedevasevang Centret, Hestetangsvej 30A, 3520 Farum Navn på referent
Fremmødte: 38 Stig Skødt
Stemmebereftigede 36

Velkomst Formanden, Jens Ramsøe Rasmussen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten:
Janina Szpilman (JS)

JS blev valgt til dirigent.

Følgende blev foreslået og valgt til referent:
Stig Skødt (SS)

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den
var blevet indvarslet som følger:

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen: Ingeniøren nr.49 (udkom 7. december2018),
publiceret på ida.dk pr. 20/12 2018 og
udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 9/1 2019.

Der blev gjort opmærksom på, at alle, der stiller op til tillidshverv, vil få
deres e-mail mv. offentliggjort på IDA’s hjemmeside. Såfremt de ikke vil
have det, skal de ikke stille op. Oplysningerne er frit tilgængelige, så det er
ikke kun IDA-medlemmer, der kan se dem.

Stig Skødt blev udpeget til valgansvarlig.
Der blev ikke udpeget noget stemmeudvalg, da man ikke vidste, om der
kom en afstemning.

DA



Side 2

2. Forelæggelse af afdelingens Formand for FE afdelingen, Jens Ramsøe Rasmussen gennemgik den
årsberetning til godkendelse udsendte beretning.

Efterfølgende var der følgende spørgsmål til beretningen:

Keld Aagesen (KA): Takkede bestyrelsen for at have sendt beretning mv.
ud før mødet. Herudover ønskede KA at få oplyst, hvorfor vores
belægningsprocent kun var 83 %, og om det var et problem?

JRR: Det er svært at beskrive, da der ved nogle arrangementer udbydes
mange flere pladser, end vi forventer, der kommer, men vi giver folk
muligheden for at melde sig. For andre arrangementer er det begrænset,
hvor mange der kan være, og der er der ofte helt fyldt. Men som
udgangspunkt er det ikke et problem.

Inge Munch (IM): Et yderligere eksempel er, at der kan planlægges med
25 deltagere, selv om der normalt kun kommer 20 personer, men igen så
kan folk melde sig, og vi køber for de fleste arrangementer kun de billetter,
der er blevet afsat.

KA: Driftsudgifter er lave, er der en belønning for det?

JRR: Nej det er der ikke.

KA: Det burde man måske for at motivere arrangørerne.

Beretningen blev godkendt.

Beretningen er lagt på ida.dk.



Side 3

3. Forelæggelse af afdelingens SS fremlagde regnskab og budget. Efterfølgende var der følgende
regnskab og budget til godkendelse spørgsmål hertil:

Henrik Njor: Da rådighedsbeløbet næsten et brugt, et der så ikke penge til
flere arrangementer i år

SS: Ikke hvis vi ikke får flere penge fra regionsrådet.

KA: Hvem fordeler pengene i regionen?

JS: Pengene bliver af regionsrådet fordelt til regionens fire klynger, og når
klyngerne så mødes, fordeles de blandt klyngens enheder. Pengene i
klyngerne kan omfordeles i klyngerne løbende. Ved de større møder kan
KUR tilføre regionerne flere penge, og der er en forventning om, at vi får
tilført ekstra midler fra KUR.

Knud Melballe Olsen (KO): FE har allerede planlagt arrangementer i sidste
halvdel af året, så det er ikke fordi, der ikke bliver afholdt arrangementer
her. Der bliver bare ikke publiceret nye.

KA: Kan regionen ikke melde ud med budgettet noget før, så vi ikke får det
at vide efter GF eller aftenen før.

JS: Vi er helt enige om, at budgettet bør meldes ud tidligere.

Kjeld Gammelgaard (KG): Det med klynger og budgetter har haft til formål
at fremme samarbejdet på tværs i regionen. Så det, at der uddeles beløb
starten, er et forsøg på at få regionsegolsmen til at forsvinde, I princippet
kunne man bare have ét stort fælles budget, da medlemmerne principielt
er lige glade med hvem, der arrangerer.

Gert Pau Mortensen (GPM): Budgettet er et gæt på, hvad der forventes
brugt i løbet af året, men kun et gæt. Det er ikke en facitliste.

Marie Louise Esbech (MLE): En tilføjelse er, at FE ligger tæt på
København, og ved nogle af mine arrangementer deltager flere fra andre
enheder/regioner, så pengene går alligevel til andre afdelinger.

JRR: Havde på klyngemødet foreslået, at man samlede klyngens budget til
ét stort budget, men det var der ikke stemning for. Og henvendt til KA: I
midten af 2018 blev alle enheder spurgt om, hvor meget de gerne ville
have i 2019. Klynge 1 bad om 799.000 kr. og endte med at få 550.000 kr.
Desværre blev der ikke søgt om tilstrækkelige midler i KUR, og derfor er
der ikke penge nok.

KMO: Det er meningen, at enhederne primært skal lave arrangementer i
deres egne områder, man skal ikke konkurrere med de øvrige. Regionen
er ikke ansvarlig for, hvor mange penge de modtager, det er KUR, der
beslutter det, hvorfor man ikke skal skyde skylden på regionen.

Regnskabet blev godkendt.
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4. Orientering om regionens aktiviteter JRR havde bedt JS om at fremlægge delle punkt. Men da JS kun har
og planer været medlem af regionsrådet i kort tid, havde hun svært ved at sige så

meget herom.

JS: Ud af regionens 18 medlemmer/suppleanter er der 8, der enten ikke
kan eller vil genopstille. Så der kommer et meget nyt regionsråd. Det er
dog hensigten, at klyngestrukturen skal beholdes, da den har givet et
bedre samarbejde på tværs.

IDAs vision skal der også arbejdes mere på. Det er at få de yngre
medlemmer mere med både i arrangementer, men også som arrangører.
Det er dog altid svært, idet de unge har travlt med job, karriere og børn og
derfor har sværere ved at afse tid hertil. For at forbedre mulighederne
benyttes der mere og mere lT-baserede løsninger, og det gør forhåbentlig,
at flere vil deltage.

Der er også talt om mere fællesskab og bedre tværgående samarbejde, og
der planlægges pt. en regionsfest for at ryste folk sammen. Det blev
overvejet sidste år, men regionen var nok lidt for sent ude.
Formålet er, at vi bliver samarbejdsparter i stedet for konkurrenter.
Der er også megen forskel på, hvilke arrangementer enhederne laver,
nogle vil helst lave fagtekniske, andre helst sociale. Der skal være plads til
begge typer, da de understøtter hinanden, og det er der både plads og
midler til.

JRR: Der bliver en stor udskiftning i regionsrådet. På regionens GF 26.
marts skal der vælges både ny formand og 4 almindelige medlemmer. En
opfordnng er, at hvIs der er nogen, der er interesseret i at blive medlem, så
mød op til GF i regionen. Evt, kandidater bør melde sig forinden til JS eller
JRR.

KMO: Inden GF er der middag.
Det er planlagt, at der skal afholdes en regionsfest, men stedet er endnu
ikke bestemt. Hvis der er nogen, der har forslag, må I meget gerne komme
med dem. De kan sendes til KMO på e-mail: melballetpc.dk

JRR: Festen er ikke gratis, men der er tilskud fra IDA.

Der var følgende spørgsmål: Ingen



Side 5

5. Valg af fornuind Valg til Furesø-Egedal Afdelings bestyrelse blev afholdt i henhold til § 6,
stk. 2, i IDAs afstemnings- og vaigvedtægt.

Dirigenten orienterede indledningsvist og i forbindelse med valghandlingen
igen om synlighedskravet.

Synlighedskravet lyder: “Udover 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.
Man kan også få en e-mail med “navn”@m.IDA.dk.

Der var ikke valg til formandsposten, da Jens Ramsøe Rasmussen er valgt
for følgende perioder: 1.periode: 2016-2018. 2.periode: 2018-2020.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og genopstiller:
bestyrelsen

De eksisterende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg, og Ole Søeberg
(OS) kan ikke genvælges:

Supplerende opstiller:
Kamilla Emde
Marie Louise Esbech

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Kamilla Emde
Valgperiode: 2019-2021
Valgt første gang: 2019

Marie Louise Esbech
Valgpenode: 2019-2021
Valgt første gang: 2019

Valg af suppleanter:

Der var ingen, der opstillede.

Formanden takkede OS for hans indsats.

7. Valg af kandidater til afdelingens Følgende blev valgt:
repræsentant(er) i regionsrådet og
suppleant(er) til denne Idisse Bestyrelsen foreslår JRR som repræsentant.

JRR blev valgt.

Bestyrelsen foreslår Tue Bertelsen (TB) som suppleant.

TB blev valgt.

Da der kun er plads til 2 repræsentanter fra de 3 afdelinger i klynge 1, skal
de 3 afdelinger vælge, hvem der skal udpeges til regionsrådet.
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Fatg af kiiskrevisor og Erik Kayerød: ønskede ikke at genopstille.
revisorsuppleant JRR takkede EK tot hans indsats.

Gert Pau Mortensen blev valgt for I år.

Som suppleant blev Ole Søeberg valgt for I år.

9. Drøftelse af hidinne forslag Der var ikke indkommet forslag.
herunder forslag, som ønskes
behandlet i IDA

10. Eventuelt IS gav ordet til formanden.

Formanden gjorde opmærksom på, at vi har nogle sedler liggende, hvor
deltagerne kan komme med forslag tit arrangementer, som bestyrelsen så
vil tage med i deres betragtninger.

]RR takkede JS for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.

I RR takkede for fremmødet og den gode debat.

Referat godkendt.

28.02.2019

Dato JaninaSzpitman
Dirigent
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