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Generalforsamling i IDA Trekantafdeling 17. februar 2020 

Den 17-02-2020 
Kl. 19.00 
Fredericia Maskinmester skole, Købmagergade 86, 7000 Fredericia 

Referent: Mark Gertz Rosendahl 
Til stede: 10 
Stemmeberettigede: 10 

Referat 

Velkomst Formanden Jørgen Thyrsted Thomsen (JTT) bød velkommen. 
1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til dirigentposten: 

Jytte Hinnerup (JHI) 

JHI blev valgt til dirigent. 

Mark Gertz Rosendahl blev valgt til referent. 

JHI konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt, da 
generalforsamlingen blev indvarslet korrekt.  

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen:  
Ingeniøren 6. december 2019 
Publiceret på ida.dk pr. 13. januar 2020 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 22. 
januar 2020 

Udpeget til valgansvarlig 
N/A 

Udpeget til stemmeudvalget 
N/A 

Diregenten, JHI gennemgik dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af afdelingens årsberetning til
godkendelse

Formanden, JTT gennemgik beretningen. 

Efterfølgende var der ingen spørgsmål til beretningen: 

Beretningen blev godkendt.  

Beretningen findes på ida.dk. 

http://ida.dk/
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3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab og 
budget til godkendelse 

Kasseren, Jacob Rasmussen fremlagde regnskab og budget.  
 
Efterfølgende var der ingen spørgsmål til regnskab og 
budget: 
 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens aktiviteter og 
planer 

Formanden, JTT orienterede. 
 
Efterfølgende var der ingen spørgsmål til orienteringen. 
 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til IDA Trekantafdelingens bestyrelse blev holdt iht. § 6. 
stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Dirigenten orienterede indledningsvis og i forbindelse med 
valghandlingen om synlighedskravet.  
 
Synlighedskrav 
”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 også, 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. 
 
JTT har sidet i tre valgperioder, og må derfor ikke genopstille 
som formand eller medlem. 
 
Kandidater til formandsposten 
Jacob Rasmussen forhenværende kasserer i bestyrelsen. 
 
Jacob Rasmussen blev valgt som formand  
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 17. februar 2020 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer,  
der er på valg, og som genopstiller 
Preben Birr-Pedersen in absentia 
 
Supplerende opstiller 
Ingen 
 
Valgt til bestyrelsen 
Preben Birr-Pedersen 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 27. februar 2018 
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Valg af suppleanter 
Følgende opstillede: 
Ingen 
 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 
repræsentant(er) i regionsrådet og 
suppleant(er) til denne/disse 

Punkt udgår, da afdelingen ikke er sikret en repræsentant i 
Regionsrådet. Hvis dette er tilfældet, tager bestyrelsen 
stilling til, hvem der ønsker repræsentere afdelingen. Det 
har traditionelt været formanden 
 

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. Valgt som revisor for 1 år 
Gitte Song Schacke 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Søren B. Simonsen 
 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, der 
ønskes behandlet i IDA. 

Ingen forslag 
 

10. Eventuelt Bestyrelsen takkede JTT for godt formandskab gennem 
årene og håber at se ham til fremtidige arrangementer og 
måske som associeret medlem. 
 
Dirigenten gav ordet til forsamlingen i forhold til kommende 
arrangementer. En god idéudveksling førte til disse emner. 
Temaoplæg  
fx 
Præsentation af FNs verdensmål fx i Greentech, Vejle 
Foredrag om DSB og IC4 og andre fejl 
Google Fredericia 
Dansk Retursystem 
KIA el- og hybridbilsteknik, Fredericia 
Upcycling /Repaircafé/Fablab 
Oplæg med to personer med modsatte holdninger 
Rigspolitiet i Fredericia fx på Maskinmesterskolen 

 
 


