IDA Generalforsamling 2020
Valg af dirigent og referent
Leon dirigent
1. Poul Referent
Leon nævner regler om GDPR inden.
Varsel omkring indsendelse har været opfyldt. Notits i Ingeniøren 6. dec. Publiceret d. 5. November, samt i
nyhedsbreve. Vi er beslutningsdygtige.
Alle er stemmeberettiget – 28 der har deltaget i GF, undtaget Christina Kjær.
Dagsorden
Godkendt
Indkaldelse
Er godkendt.
Fremlæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
Kim siger lidt om IDA Randers, Årsberetning 2019, samt strategi 2020+.
1. IDA Randers dækker Randers Kommune og Favrskov Kommune. Kim referer afdelingsopgave om at
lave arrangementer. Vi laver både for medlemmerne og ledsagerne. Kim gennemgår bestyrelsens
sammensætning. IDA Randers er 1859 medlemmer. Vi udgør 31 % af IDA Østjyllands events. IDA
Randers har stået for hovedparten af hele væksten i IDA Østjylland. Vores kvalitetsscore har et
gennemsnit på 9,49 i forhold til landsgennemsnittet på 9,1. Hele regionen ligger højest i landet.
Vi ligger på en tredjeplads i forhold til antallet af arrangementer. Vi er DK’s 3.-4. bedste afdeling i
forhold til disse kriterier. Vi rammer meget indenfor målgruppen hvad angår fordeling af
arrangementer i forhold til alderen. Kim laver sammenligninger med de andre afdelinger og med
landet som helhed og der er ikke stor gengangerrate – vi favner dermed bredere.
Driftomkostningerne er relativt lave. Vi har et ret højt antal tilmeldte medlemmer ift medlemstal. Vi
har en ret godt gennemsnit på egenbetaling. Vi har mange flere små arrangementer. Kim fortæller
om vores mange spændende events.
2. Events med højeste score gennemgås. Samt gennemgang af arrangementer i år. Kim nævner at Lisa
som netværkskoordinator. Herudover nævnes der events med højeste budget – top 25. Disse vil vi
gerne holde fast i som tradition. Vi holder ikke 2 events hvor vi brænder alle pengene af. Vi holder
mange med ”få” penge og får øget kvalitet. Årsberetning referer at kasser Nicole har gjort det godt
med at få øknomien til at hænge sammen. Vi har hertil etableret en god, ny og anderledes
bestyrelse. Vi gør alle bestyrelsesmøderne unikke. Og vores profession og fag er vi diverse.
Stærkeste bestyrelse nogensinde. Vi har afholdt mange forskellige bestyrelsesmøder også for at
gøre det sjovt. Vi har fundet og fastholdt aktive – og nye medlemmer af bestyrelsen – måske. Vi har
inviteret boblere – altså nye tilflyttere og været åbne om vores bestyrelse. Hertil har vi søsat en ny
2020 strategi – med en work smarter strategi. Vores nye og fastholdte er Victor, Jesper L, Ane R,
Finn K, Rene M, Nanna, Mia, Rehné, Sanne T.

Vi har fokuseret mindre på at lave events vi føler os forpligtet til. Vi laver det vi gerne vil. Der er
motivationsfaktor i det. Vi har lavet workshop med bedste bestyrelsesmøde. Vi har været synlige
med at købe polo-Tshirts. Synligt flag. Uddelt flyers og selv deltaget i mange events. Vi laver mange
og forskelligartede arrangementer, og VIP arrangementer der giver noget ekstre og så vi bliver
mere synlige. Hertil fastholder vi gamle events. Rigtig stort antal igennem arrangementer.
3. Vi vil generelt fastholde den gode stil. Fortsætte vores gode arbejde med at søge aktive og aktivere
bestyrelsen og de eksperimentere. Vi vil gerne indsluse de nye bestyrelsesmedlemmer. Og
formanden vil gerne overdrage til næstformanden.
Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab og budget
Vi startede ud på 150000, fik 50000, og endnu 50000. Vi ender i 2019 ud med et minus på -9106,12.
Rent administrativt har der været problemer fra IDA’s økonomi afdeling, som har givet nogle problemer
med at trække tallene korrekt ud.
Vi regner med at lave samme niveau som i 2020. Og ønsker at søge KUR om 50000 kroner til et
udviklingsprojekt.
Orientering af regionen
Christina Kjær – regionsformand lægger ud med præsentation af IDA Randers som en del af Østjylland.
Formanden for Østjylland er meget tilfreds med IDA Østjylland. IDA Østjylland skal skabe traditioner med
Århus Mini Maker Fare. IDA Østjylland vandt prisen for årets bedste stand. Hvert andet år afholdes Techno
Mania i Herning.
Sidste år trak Mads Steffensen et stort antal medlemmer til et større debatpanel.
Driving IT på Central værkstedet har trukket et stort antal – ca. 300 mennesker til IDA Østjylland.
Nytårskuren er for IDA Aktive. Og for at hylde de aktive i IDA Østjylland. Årets tema var etik og teknologi.
Resultatet for 2019 var at IDA Østjylland kom ud med et plus. Alle formuer samles ind og det spredes
herefter ud. Nogle skal ikke straffes for at have større aktivitet. Sidste år var der en dimmitendfest og en
konference som ikke blev afviklet – hvorfor der var stort plus på kontoen.
Økonomien 2020 - en halv mio mindre end sidste år. Samlet uddeling til IDA Østjylland. Der er penge
tilbage herfra. Som udgør en KUR Pulje.
Planer 2020.
Dimmitendfest for fuld udblæsning. Bestyrelsesuddannelse for Ingeniører og Cand.scienter. til SMV’er.
Samarbejder med AU. Mini Maker Faire. Større Kompetanceforum – større end med Mads Steffensen.
Ændringer i Regionsbestyrelsen
IDA Østjylland er flyttet til Århus Ø. I Århus er der mere mobilitet i forhold til at få fat i medlemmer. Flere
arbejdsopgaver ryger til Århus. Letbanen er planlagt at skulle køre derud. Det er en fast politisk beslutning
at arrangementer skal afholdes på den nye lokation. Indflytning er pr. 1. september. Med meget bedre
forplejning og med frisk mad. Med Ny P-kælder osv.
Kim spørger til økonomien og ansøgning om KUR Pulje. Og spørger til hvordan IDA Randers ses på udefra?

Valg af formand
Kim er ikke på valg. Valgt for en 2 årig periode.
Valg af øvrige
Poul Kusk er valgt ind 2020
Rehné B. Vokstrup – suppleant valgt ind 2020. rehne.vokstrup@gmail.com
Sanne Thøgersen – Medlem valgt ind 2020. denmark.sanne@gmail.com
Kenni Bønnerup – Medlem valgt ind 2020. kebon@me.com, 40865055
Valg af medlem til repræsentant til regionen
Poul Kusk valgt ind for 2020
Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
Finn Klitgaard(kritisk revisor) og Jørn Runge(suppleant)
Indkomne forslag

Øvrigt
Leon har et punkt til eventuelt. Sparekassen Kronjylland ønskes der arrangement omkring. Randers
Flyveklub – Anders Hansen – DK’s Fineste Hangar.

Kassereren er valgt – Leon Johansen
Nicole – er ny IT Ansvarlig
Poul fortsætter som Næstformand.

Dirigent: Leon Johansen
___________________________

