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Udfyld de grå felter ved enten 
⋅ At klikke på dem og skrive 

⋅ Hoppe til næste felt med F11 og skrive 

 

Generalforsamling i Viborg afd.  6. februar 2020 

3. marts 2020 

Kl. 19:30 

Rest. Latinerly, Viborg 

 

Referent: Trine Schultz 

Til stede: 44 

Stemmeberettigede: 43 
 

Referat 

Velkomst Formanden Marie Sølgaard bang bød velkommen. 

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

Heidi Gade, formand for Region Vestjylland 

 

Heidi blev valgt til dirigent. 

 

Trine blev valgt til referent. 

 

Heidi 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. 6. december 2019 

Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 11. 

december 2019 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Der blev ikke udpeget en valgansvarlig, forhold bestyrelsen 

sammen med dirigenten fungerede som valgansvarlig.  

 

 

Udpeget til stemmeudvalget  

Der blev ikke udpeget en valgansvarlig, forhold bestyrelsen 

sammen med dirigenten fungerede som stemmeudvalg.  

 

Diregenten, Heidi gennemgik dagsordenen.  

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Fremlæggelse af afdelingens årsberetning til 

godkendelse 

Formanden, Marie gennemgik beretningen.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 

 

 

Beretningen blev godkendt.  
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Beretningen findes på ida.dk. 

3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab og 

budget til godkendelse 

Kasseren, Christine  fremlagde regnskab og budget.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og budget: 

 
• Hvorledes tildeles tilskuddet på de 85.000 kr. Heidi 

forklarede, hvorledes pengene bliver fordelt blandt de 

enkelte afdelinger i regionen.  
• Der blev spurgt ind til fordelingen mellem fagtekniske 

og sociale arrangementer. Der er et udvalg under 

regionen som arbejder udelukkende med fagtekniske 

arrangementer og vi udbyder også selv de fagtekniske 

arragementer som der er lyst til af planlægge i afdelingen 

– typisk i samtåd med regionens fagtekniske udvalg. Rent 

prismæssigt fylder de fagteksniek ikke så meget, hvilket 

skal ses i lyset af, at  fagtekniske arrangementer ofte er 

et virksomhedsbesøg, hvor udgiften for IDA er relativ lav 

– primært relateret til indkøb af en gave (2 flasker vin) til 

den ansvarlige for rundvisningen. De sociale 

arrangementer koster typisk lidt mere at gennemføre og 

deraf opstår det indtryk rent økonomisk af, at der ikke 

gennemføres ret mange fagtekniske raangementer.  
• Der blev spurgt ind til om det ikke er et forkert signal at 

sende, at der er begrænsning på til deltagelse i 

generalforsamlingen. Erfaringsmæssigt ligger vi omkring 

de 50 deltagere, hvis der havde været deltagere åp 

venteliste, ville vi hae flyttet arrangmentet til et andet 

sted, så alle der ønskede at deltage kunne deltage. 

Bemærkningen er i øvrigt yderste relevant og tages til 

efterretning i forhold til fremtidige generalforsamlinger.   

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens aktiviteter og 

planer 

Heidi præsenterede regionens årsberetning, herunder 

opbygningen af regionsbestyrelsen, hvor det er besluttet at 

det er de 4 formænd for Herning afdelingen, Viborg 

afdelingen, Silkeborg afdelingen og Holstebro afdelingen der 

sidder sammen med en repræsentant for erhversudvalget, 

ungeudvalget, seniorudvalget, kompetenceudvalget samt 

fagteknisk udvaælg.  

 

Der henvises til vedlagte præsentation af regionen  

 

Efterfølgende var der spørgsmål: 

 
• Hvordan er samarbejdet med Viborg erhvervsråd. Der 

er tale om en samarbejdsaftale, som sikre at vi kan købe 

ind på de arrangementer som Viborg Erhvervsråd 
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afholder. Der afholdes 2 årlige koordineringsmøder, hvor 

vi har mulighed for at byde ind med forslag til 

arrangementer.  
• Der har været lidt udfordringer med for deltager af 

arrangementer i Erhvervsrådet, at få tilsendt det 

materiale som typisk udsendes efterfølgende i form af 

præsentationen. Årsagen hertil er GRDP og der arbejdes 

på en løsning. Indtil da, skal man som deltager selv lige 

tage kontakt til arrangøren og oplyse sin mailadresse. 

Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen og arbejder 

sammen med IDA og Erhversrådret på at finde en god og 

holdbar løsning på udfordringen.  
• Er alt positivt. Ja i det store hele er det meste positivt. Vi 

er i regionen gode til at samarbejde og kommunikere 

med hinanden, hvilket gør os til landets bedste region.  

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Viborg afdelingen’s 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. 

 

Der var valg til formandsposten, da Marie har  valgt ikke at 

fortsætte som formand.  

 

Kandidater til formandsposten 

Trine Schultz 

 

Trine blev valgt som formand  

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang som bestyrelsesmedlem:  marts måned 

2018 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer,  

der er på valg, og som genopstiller 

Trine Schultz 

 

Supplerende opstiller 
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Marie Sølgaard Bang 

Michael Kornvig 

Kim Poulsen 

Mette Nymann 

Christoffer Hansson 

 

Valgt til bestyrelsen 

Trine Schultz (på valg og stiller op til formand) 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 2018 

 

Michael Kornvig 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 03.03.2020 

 

Kim Poulsen 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 03.03.2020 

 

Mette Nymann 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 03.03.2020 

 

Christoffer Hansson 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 03.03.2020 

 

Marie Sølgaard Bang (Ikke på valg) 

 

Michael Nygaard (På valg og ønsker genvalg) 

 

Peter Linde (Ikke  på valg, valgt første gang 2017) 

 

Christine Betzer (ikke på valg, valgt første gang 2015) 

 

Jacob Danielsen (På valg og ønsker genvalg) 

 

Valg af suppleanter 

Følgende opstillede: 

Rikke Gramstrup Jensen (På valg, men ønskede ikke genvalg) 

Christian Wolf 

Jens Møller Vestergaard 

 

Valgt som suppleanter til bestyrelsen 

 

Rikke Gramstrup Jensen 

Valgperiode: 2020 

Valgt første gang:  
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Christian Wolf 

Valgperiode: 2020 

Valgt første gang: 03.03.2020 

 

Jens Møller Vestergaard 

Valgperiode: 2020 

Valgt første gang: xx.03.2019 

 

Jacob Danielsen (Observatør) 

Valgperiode: 2020 

Valgt første gang: 

 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne/disse 

Valgt som repræsentant 

Trine Schultz 

 

Suppleant 

Der blev ikke fundet en suppleant på generalforsamlingen. 

Suppleanten findes, når bestyrelsen konstituere sig på første 

møde i den nye bestyrrelse den 17. marts 2020.  

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. Valgt som revisor for 1 år 

Bjarne Frandsen 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Der blev ikke valgt en revisor suppleant 

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, der 

ønskes behandlet i IDA. 

Der er ingen indkomne forslag som ønskes behandlet åp 

generalforsamlingen 

 

 

10. Eventuelt Heidi gav ordet til formanden. 

 

Der blev fremsat et ønske om, at finde et andet sted til 

afholdelse af julebanko, de år hvor det skal afholdes i Viborg, 

da det lokale der er benyttet de sidste år ikke er særlig godt 

egnet til netop afholdelse af julebanko fordi man sidder for 

tæt.  

 Der er pt. planlagt følgende arrangementer i foråret i Viborg 

afdelingen: 

 

• Mads Langer (koncert) – er afholdt 

• Skatteøen – teaterforestilling – 18. marts 2020  

• So ein Ding sammen med Mors/Thy afdelingen – 

21. marts 2020 

• Film: James Bond, Skive – 3. april 2020 

• Løb I Viborg – 26. maj 2020 

• Kanotur  
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Hold øje med nyhedsbrevet for oplysninger om blandt andet 

arrangmenter fra Viborg afdelingen.  

 

 

 

 

Dato: ___23-03-2020______________________   Dirigent: ___________________________________________  


