
 

 

   

    
   
   

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING  

Øresund Afdeling  

 

Dato for udarbejdelse af referat:  3. marts 2019 

Onsdag 27. februar 2019, kl. 19.00   

Nordkysthallen, Falkenbergvej 18, 3140 Ålsgårde  Referent: Susanne Toft Hansen 

 

Fremmødte: 17 

Stemmeberettigede: 13 

 

 

 

Velkomst 

 

Formanden, Lars Fledelius Rickelt, bød velkommen. 

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

Knus Melballe Olsen (KMO) 

 

KMO blev valgt til dirigent. 

 

Følgende blev valgt til referent: Susanne Toft Hansen 

 

 

KMO konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da generalfor-

samlingen blev indvarslet som følger:  

 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen: Ingeniøren nr. 49 (udkom 7/12 2018)  
Publiceret på ida.dk pr. 10/1 2019 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 16/1 2019 
 

KMO blev udpeget til valgansvarlig. 

Til stemmeudvalget blev ikke andre udpeget. 

 

KMO gennemgik dagsorden. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Forelæggelse af afdelingens årsbe-

retning til godkendelse 

 

Formand Lars Fledelius Rickelt for Øresund Afdeling gennemgik beretnin-

gen. 

 

Efterfølgende var der følgende spørgsmål til beretningen: 

 

Der blev debatteret livligt, bl.a. om afdelingens formål, aktiviteter, alders-

fordeling i bestyrelsen og deltagere ved arrangementer, hvilke ønsker har 

medlemmerne, hvad der kræves for at lave arrangementer, mentorordning, 

samarbejde med andre afdelinger ved arrangementer m.m. 

 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

Beretningen findes på ida.dk 

 

 

Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 
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3. Forelæggelse af afdelingens regn-

skab og budget til godkendelse 

 

 

 

Birgir Már Norðdahl fremlagde regnskab men ikke budget. Efterfølgende 

var der følgende spørgsmål til regnskab: 

 

Der er rigeligt med midler. 

Der vil fremover være et rådighedsbeløb for hver afdeling, men kasseren i 

regionsrådet kan evt. høres om muligheden for ekstra midler. 

Regnskabet nulstilles ved årets udgang.  

 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

Budget: 

Der blev ikke fremlagt noget budget, men budgettet bør sættes op. Den 

nye bestyrelse finder ud af det. 

 

4. Orientering om regionens aktiviteter 

og planer 

 

Dan Larsen Skov orienterede fra regionen, bl.a. om hvor gode IDA er til at 

lave arrangementer. 

 

Der var følgende spørgsmål: Ingen. 

 

 

 

 

5. Valg af formand  

 

 

Valg til Øresund Afdelings 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 hen-

hold til Hovedbestyrelsens retningslinjer herfor.” 

 

Dirigenten bemærkede ligeledes, at ifald, 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. 

 

Lars Fledelius Rickelt udtræder efter eget ønske. 

 

 

Mikael le Dous blev valgt som ny formand  

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen 

 

 

Følgende medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg og fortsætter: 

Lars Erik Bang-Pedersen 

Susanne Toft Hansen 

Birgir Már Norðdahl 

 

Følgende udtrådte af bestyrelsen: 

Lars Fledelius Rickelt  

Jørgen Jensen  

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
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Mikael le Dous blev nyvalgt  

Helen Filtenborg blev nyvalgt 

Steen Rudberg blev nyvalgt 

 

Valg af suppleanter: 

Der blev ikke valgt nogen suppleanter til bestyrelsen. 

 

Valg af observatører: 

Mathilde Løvenholdt blev nyvalgt  

Peter Salbo blev nyvalgt 

 

7. Valg af kandidater til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne /disse 

Følgende blev valgt: Mikael le Dous 

 

Suppleant: Birgir Már Norðdahl 

 

8. Valg af kritisk revisor og revisorsup-

pleant 

 

John Erik Nielsen blev valgt for 1 år. 

 

Som suppleant blev Karsten Vedelskov valgt for 1 år. 

9. Drøftelse af indkomne forslag herun-

der forslag, som ønskes behandlet i 

IDA 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

 

10. Eventuelt 

 

Knus Melballe Olsen gav ordet til formanden. 

 

Lars Fledelius Rickelt takkede Knus Melballe Olsen for god og kompetent 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

LFR takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

 

Referat godkendt. 

     Knud Melballe Olsen 
3. marts 2019__________  ____________________________ 

Dato    Dirigent Knud Melballe Olsen 

 

 


