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Generalforsamling i Roskilde-Køge Afdeling 5. marts 2020 

5. marts 2020, kl. 18:00 
Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, Roskilde 

 

Til: stede: 35 medlemmer + 2 ikke-medlemmer 
 

Velkomst Stedfortræder for formanden Ernst Theill bød velkommen. 
Formanden havde forfald pga. af Coronavirus mistanke 
 

1. Valg af dirigent og 
referent 

Ove Bardenfleth Nielsen blev valgt til dirigent 
 
Grethe Bonde blev valgt til referent 
 

Dirigenens 
indledning 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, 
da generalforsamlingen var blevet indvarslet korrekt.  
 
Dirigenten konstaterede at varslet for indkaldelse af forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen var publiceret i Ingeniøren 
den 6. dec. 2019 og indkaldelse til generalforsamling på IDA den 15. 
januar 2020 
og udsendt i nyhedsbrev til medlemmer pr. 15. januar 2020 og 
reglerne således overholdt. Der var ikke indkommet forslag. 
 
Udpeget til valgansvarlige 
Palle Kofoed 
Vagn Hedegård 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af 
afdelingens 
årsberetning til 
godkendelse 

Ernst Theill gennemgik beretningen. 
 
Medlemmer 
IDAs medlemsvækst blev på 6,8 %, så foreningen ved årsskiftet havde 
i alt 118.309 medlemmer. 
Medlemsfremgang for R/K-afdelingen er 4817 medlemmer, en 
fremgang på 3,4 %  
 
Arrangementer 
R/K afd. har afholdt 59 engagemeter evaluering 9.2 i gns, med 1.465 
deltagere mod 1.271 deltagere i 2018.  
heraf 39 % sociale arrangementer, 50 % fagtekniske og personligt 
udvikelende 11 % 
 
Der har været 9 aflyste arrangementer. Det betyder, at der har været 
planlagt 68 arrangementer, som ildsjæle og medlemmerne af 
bestyrelsen har fået ideer til, oprettet og annonceret. Bestyrelsen 
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opfatter derfor året som tilfredsstillende og takker ildsjælene for 
deres indsats! 
Gennemsnitlig har der været 25 deltagere pr. arrangement. Ud af de 
59 afholdte arrangementer har de 9 været rent fagtekniske – bl.a. 
besøg på Kronprinsesse Marys bro, Energitårnet, El-busser. Disse 
fagtekniske tiltag var nyt i 2018, men det har jo nu vist sig, at der er 
interesse for også den slags arrangementer, så det tilstræbes at 
fortsætte den linie når relevante emner dukker op. 
 
Bestyrelsen opfatter året som tilfredsstillende 
% 
Aldersfordeling af deltagere i arrangementer 
Aldersfordelingen af medlemmer i IDA har maximum i gruppen 30 - 
59 år  - I arrangementerne er der en tyngde af medlemmer med alder 
60+ 
 
Egenbetalingen for deltagere i arrangementer er på 72 %. Det er 
højere end gns. i IDA. Så det vil bestyrelsen bestræbe sig på at 
formindske i det kommende år 
 

Spørgsmål til 
beretningen 

Beskrivelse af spørgsmål 
Kan regnskab ses på nettet ? svaret er ja  
 
Hvordan fordeles pengene til arrangementer ? 
Afdelingen ansøger IDA om et bestemt beløb 
Ved overskud overføres midlerne ikke til det kommende år og ved 

underskud tages det op i regionsrådet 
 
Hvad skyldes forskydningen i aldersfordeling mellem medlemer og 

deltagere i arrangementer ? 
 
Det anses at årsagen skal findes i forskellen i forpligtelser til arbejde 

og familie –måske er det også arten af arrangementer, f.eks. er der 
til øl-arrangementer flest unge 

 
Har der været arrangementer for børnefamilier ? 
 
Der er ikke forholdsmæssigt så mange arrangementer for børne-

familier. Det skyldes måske, at der ikke er mange ildsjæle, som 
arrangerer inden for denne gruppe 

I gamle dage var der julearrangementer for familier med børn 
 
Hvordan får information om arangementer ? 
En tidligere app til mobil fungerer ikke – den er taget ud af 

produktion. Der er en ny på vej. Der er nyhedsbreve, som man kan 
abonnere på og Ingeniøren 

 
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, Thormann Madsen fremlagde regnskab og budget.  
Der er søgt om 220.000 kr. til arrangementer næste år 
 
IDA-tilskud for afd. er på 215.230 kr.. Heraf er der brugt 169.697 til 
arrangementer. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og budget: 
 
Hvordan beregnes tilskuddet ? 
Tilskuddet udregnes både mht. de tilmeldte og det totale antal 
medlemmer i regionen/afdelingen 
Afdelingen søger hvert år IDA om tilskud. Det beløb som der ansøges 
om plejer at blive bevilget. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Orientering om 
regionens 
aktiviteter og 
planer 

Nicolai Schiørring orienterede om regionens aktiviteter 
Nytårskuren i Sakskøbing, som Lolland Falster afd. arrangerede var en 
succes.  
Herning messen for deltagere i regionen med ny teknik og faglige 
foredrag var også et tilbud 
Øl felstival var en stor succes 
 
Økonomi – de enkelte enheder får forskelligt beløb regionen får 
1.258.000 kr. ca. forbrugt 1.061.000 
 
Regionen er delt op på 11 enheder + regionen. For hver enhed laves 
der budget for det kommende år 
Regionenerne har 1.976 arr. Og 71.508 deltagere 
Selskaber laver 866 arr med 42.429 deltagere 
 
Regionen har 9.302 medlemmer og afholder 3 arrangementer  
 
IDA vil gerne have flere aktive - ildsjæle 
 

5. Valg af formand jf § 
5, stk. 2 

Valg til R/K’s bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- 
og valgvedtægt. 
 
Dirigenten orienterede indledningsvis og i forbindelse med 
valghandlingen om synlighedskravet for valgte i bestyrelsen.  
 
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. 
 
Lars Pedersen blev genvalgt som formand  
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 2018 
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6. Valg af medlem-
mer og supple-
anter til besty-
relsen jf. § 5, stk. 2 
og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen stillede forslag om at R/K bestyrelsen kun består af 5 
medlemmer - 4 medlemmer + formanden. Dette blev godkendt. 
 
Valgt til bestyrelsen 
Ernst Theill 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 2016 
 
Thormann Madsen 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 2018 
 
Valg af suppleanter 
Tom Ferslev Jakobsen genvælges 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 2018 
 

7. Valg af afdelingens 
repræsentant i 
regionsrådet og 
suppleant(er) til 
dette 

Valgt som repræsentant til regionsrådet 
Lars Pedersen genvælges 
 
Suppleant 
Ernst Theill genvælges 
 

8. Valg af kritisk 
revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som revisor for 1 år 
Vagn Hedegård genvælges 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Henning Christensen vælges 
 

9. Indkomne for-slag, 
der ønskes 
behandlet i IDA. 

Der var ikke indkommet forslag til bestyelsen 
 

10. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden, der konstaterede, at der ikke var 
noget, der skulle tages op. 

 
Referat godkendt 

15. marts 2020      
_______________ ____________________________ 
Dato      Dirigent 


