
IDA Sjælland, Vestsjællands Afdeling

Referat af generalforsamling i IDA Sjælland, Vestsjællands afdeling

Dato: 25. februar 2020 kl. 18
Sted: Sorø Kultur- og fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Referent: Finn Vilholm
Til stede: 20 deltagere
Stemmeberettigede: 17 deltagere

Referat:

Velkomst Christina Cohr, formand for IDA Sjælland, Vestsjællands 
afdeling bød velkommen

1.  Valg af dirigent og referent Mette Dige Ohrt blev foreslået som dirigent og valgt

    Finn Vilholm blev foreslået som referent og valgt

Mette Dige Ohrt konstaterede at generalforsamling var 
lovlig indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet 
korrekt. 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen: 
Ingeniøren 6. december 201
Publiceret på ida.dk pr. 12. januar 2020
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 
15. januar 2020

Mette Dige Ohrt gennemgik dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.

2.  Fremlæggelse af afdelingens Christina Cohr gennemgik årsberetningen, se Bilag 1
     årsberetning til godkendelse Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Beretningen blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af afdelingens Kassereren, Kasper Møller havde i sidste øjeblik fået forfald
     årsregnskab og budget til      og regnskabet blev forelagt ved formanden, se Bilag 2
     godkendelse Afdelingen havde oprindeligt fået stillet 55.000 kr til rådighed

til gennemførelse af kulturelle, sociale og faglige 
arrangementer. Det  blev til 20 arrangementer i 
årets løb med det resultat, at afdelingen måtte anmode om en 
ekstra tildeling fra IDA RegionSjælland på 20.000 kr.
Årets resultat blev på den baggrund et underskud på 2000 kr.
Underskuddet dækkes også af Regionen.
Uden at det blev specifikt nævnt, fik afdelingen ros for 
resultatet af formanden for IDA Region Sjælland, Nicolaj 
Schørring.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.



Regnskabet blev godkendt.

Budgettet fremgik af regionsrådsformendens beretning 
under et senere punkt (pkt. 4). Afdelingen får for det 
indeværende år en tildeling på 70.000 (som en indirekte 
påskønnelse af det høje aktivitetsniveau i 2019.

4.  Orientering om regionens Nicolaj Schørring, formand for IDA Region Sjælland 
     aktiviteter og planer gennemgik med powerpoints regionens aktiviteter og planer.

Af dem fremgik regionens opbygning bestående af formand, 4
direkte valgte bestyrelsesmedlemmer blandt regionens 
medlemmer af IDA, udpegede repræsentanter fra regionens 4 
geografisk placerede afdelinger, regionens 2 regionale 
tekniske enheder og regionens 5 udvalg, hvoraf de 6 
repræsentanter har stemmeret og de øvrige 4 er observatører.

Af gennemgangen fremgik også regionens budget og fordeling
på enhederne af indeværende års økonomiske midler, herunder
Vestsjællands afd. tildeling på 70.000 kr. for 2020.
samt grafer over IDAmedlemmers aldersfordeling.

5. Valg af formand jf § 5, stk Formanden var ikke på valg

6. Valg af medlemmer og Kasper Møller er på valg og ønsker genvalg til bestyrelsen
    suppleanter til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår desforuden følgende til bestyrelsen:
     jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 Jesper Ourø Jensen (i øjeblikket observatør)

Finn Vilholm (i øjeblikket suppleant)
Fra forsamlingen meldt sig yderligere
Søren Hansen

Dirigenten understregede følgende
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 
under ida.dk domænet. 
I særlige tilfælde er der mulighed for dispensation. 

Alle opstillede kandidater blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

Suppleanter
Bestyrelsen foreslog Morten Rasmussen (2)
Fra forsamling meldte sig Sara Yassine (1)

Begge opstillede kandidater blev valgt som suppleanter for
1 år



Observatører
Bestyrelsen har i forvejen udpeget Frans Thomsen, tidligere 
langvarigt bestyrelsesmedlem, som observarør, og udpeger 
yderligere Mathilde Bergstrøm, studiemedlem af IDA og 
deltager i generalforsamlingen, som observatør.

7. Valg af kandidat til Bestyrelsen foreslog Finn Vilholm som bestyrelsens repræ-
    afdelingens repræsentant sentant i regionsrådet (IDA Region Sjælland). 
    i regionsrådet Blev valgt.

8. Valg af kritisk revisor Bestyrelsen foreslog Kaj Sørensen som kritisk revisor og
    og revisorsuppleant. Bent Jepsen som revisoruppleant.

Begge blev valgt for 1 år.

9. Indkomne forslag, herunder Der var ikke indkommet forslag.
    forslag, der ønskes behandlet
    i IDA.

10. Eventuelt Poul Verner Andersen gjorde opmærksom på, at der afholdes 
årsmøde i IDA EL Sjælland torsdag den 12. marts 2020, og at 
der før mødet er mulighed for at se filmen ”Kampen om 
strømmen. Jævn- eller vekselstrøm”. Der var ikke yderligere 
indlæg under evt. og dirigenten takkede derefter forsamlingen 
for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden, som 
afsluttede med at takke alle, der var mødt frem, takkede 
bestyrelsen for forbilledligt samarbejde og bød alle nyvalgte 
velkommen til et frugtbart samarbejde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19 med spisning.

Sorø d. 26. febr. 2020  Slagelse d. 27. febr. 2020

Finn Vilholm Mette Dige Ohrt
----------------- ---------------------
referent dirigent



Bilag 1

IDA Vestsjællands afdeling - Formandens beretning for 2019
Året 2019 er gået rigtig godt. Den nye bestyrelse har arbejdet godt og nye tiltag er blevet prøvet af 
med fornuftige resultater. Der har været masser af aktivitet og masser af veltilfredse IDA-deltagere 
og ledsagere, så det kan vi kun være stolte af. Vi ser tilbage på et godt år med medlemsvækst, flere 
aktiviteter, flere deltagende medlemmer og en høj kvalitet i aktiviteterne.

- En medlemsvækst på 4% fordelt på både kandidat- og studiemedlemmer
- En aktivitetsvækst på 12%
- En IDA-deltagervækst på 28%
- En førstegangsdeltagervækst på 34%
- En total deltagervækst på 22%
- Fastholdelse af kvalitetsniveau på 9,0

IDA Vestsjælland har i 2019 afholdt 19 arrangementer har dækket over både social/kulturelle, 
netværksskabende og kompetencegivende samt generalforsamlingen:

- 15-01-19: Rundvisning hos Osteriet & Ko, Vemmelev
- 26-01-19: Så indkaldes der igen til Kyndelmisse i Sorø
- 27-02-19: Generalforsamling Vestsjællands afdeling
- 20-03-19: ’Greenbook’ – biograffilm (og Oscar-vinder!!)
- 02-04-19: ’Dronningen’ – biograffilm og sandwich
- 25-04-19: Folkemøde i Kalundborg, Høng (fagteknisk)
- 27-05-19: Ladywalk 2019 – startsted: Skælskør 
- 28-05-19: Kend din tidstype® og få styr på planlægningen (AVU)
- 14-06-19: Aftenbesøg i Zen-garden i Stenlille
- 21-07-19: Brunch og jazz på Parnas med Mette Juul
- 04-08-19: Prøv kræfterne af i trætoppene på Kragerup Go High
- 09-08-19: Storm P – livet er en cirkus
- 15-08-19: Besøg på ARC – Amager Bakke
- 30-08-19: ’Ser du månen, Daniel’ – bio og fredagscocktail
- 08-09-19: Studie- og oplevelsestur til Åland
- 09-10-19: Røverhistorier og middag på Kragerup Gods
- 22-10-19: ’Kollision’ – forpræmiere i biffen
- 23-10-19: Kom godt i gang med LinkedIn (fagteknisk)
- 13-11-19: ’Den eneste ene’ – foredrag
- 18-12-19: ’Star Wars IX – the rise of the Skywalker’

Vi lavet samarbejdsarrangementer med Arbejdsvilkårsudvalget, El-teknisk gruppe og 
Seniorudvalget – alle under IDA Sjællands paraply. Samlet set hvad vi 451 deltagere, heraf 57% 
IDA-medlemmer.
Vi fik 55.000 kr. som rådighedsbeløb til 2019-arrangementer, men grundet det øgede 
aktivitetsniveau har vi også i efteråret fået yderligere 20.000 kr i underskudgaranti fra IDA Sjælland
– og årsresultatet med et lille underskud er acceptabelt. 
Vi har også i årets løb fået oprettet en FaceBook Gruppe for afdelingen, så hvis du har lyst til at 
blive medlem, så lad os høre fra dig. Dette vil også blive en kilde til at få informationer om 
arrangementer som afdelingen står for eller er medarrangør af.
Endelig vil jeg gerne sige tak for et godt 2019 til bestyrelsen og øvrige aktive og vores 
netværkskoordinator Henriette. Jeg håber at 2020 bliver en lige så stor succes med masser af 
aktivitet til glæde for IDA’s medlemmer.
Med venlig hilsen
Christina Cohr
25.02.2020



Bilag 2


