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Torsdag den 20. februar 2020, kl. 19.15  

Den Nordiske Lejrskole & Kursuscenter, 

Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød 

KH 

 

 

 

Til stede fra  

bestyrelsen: 

 

Knud Melballe Olsen (KMO), Lillian I. Nielsen (LIN), Knud Henningsen (KH), Kurt 

Hamann (KHa), Janina Szpilman (JS), Peter Tolstrup Christensen (PTC), Natalia Kotel-

nikova (NK)  

 

Fraværende: Jørgen Harbst (JH), Hans-Jørgen Petersen (HJP) 

  

  
Dagsordenen for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse. 

3. Forelæggelse af afdelingens årsregnskab til decharge og budget til godkendelse. 

4. Orientering om regionens aktiviteter og planer.  

5. Valg af formand jf. §5, stk. 2. 

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

7. Valg af afdelingens kandidat(er) og suppleant(er) til eventuel repræsentation i Regionsrådet. 

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. 

9. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA. 

10. Eventuelt. 

 

1.  Valg af dirigent og referent. 

 Afdelingens formand, Lillian I. Nielsen, bød velkommen til ordinær generalforsamling i Hillerød Afdeling 

og udtrykte sin tak for det store fremmøde, hvor der både var flere yngre end normalt samt mange øvrige 

interesserede medlemmer.  

  

 Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Peter Tolstrup Christensen som dirigent og Knud Henningsen 

som referent. 

 Peter Tolstrup Christensen blev valgt som dirigent og Knud Henningsen som referent. 

 

 Dirigenten takkede for valget og gjorde opmærksom på, at IDAs repræsentantskab har besluttet, at alle 

 aktive i IDA skal være synlige på IDAs hjemmeside, som en del af foreningens ansigt udadtil. 

  

 Jf.§ 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt er det derfor nu en forudsætning for at blive valgt i IDA, 

 at medlemmet tiltræder, at IDA offentliggør navn og e-mail på IDAs hjemmeside. 
  

 Dirigenten gjorde opmærksom på, at personer, der opstiller til valg, bliver nævnt med navn i referatet. 

 Debatter refereres ikke med navns nævnelse. 

 

 Dirigenten gjorde yderligere opmærksom på, at hvis en person fra forsamlingen ønsker sin bemærkning 

taget til referat med navns nævnelse, skal pågældende gøre referenten opmærksom på dette i forbindelse 

med den konkrete kommentar. 

  Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i IDAs medlemsblad, Ingeniøren eller på anden betryg-

gende vis – med angivelse af dagsorden. 
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 Indkaldelsen er sket som følger: 

 Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen: 

 

  Ingeniøren:   6. december 2019 

 

  Generalforsamlingen er lovlig indkaldt: 

 

  Publiceret på ida.dk   14. januar 2020 

  Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer 15. januar 2020 

 

 Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og at forsamlingen dermed er beslut-

ningsdygtig. 

   

 Dirigenten konstaterer, at der er fremmødt 21 stemmeberettigede medlemmer. 

 

 Iht. afstemnings- og valgvedtægternes § 2, stk. 2, kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 2.  Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse,  

 v/formand Lillian I. Nielsen 

Dirigenten gav ordet til formanden, som fremlagde afdelingens årsberetning, "Beretning for Hillerød Afdelings 

arbejde i år 2019", opdelt i 5 afsnit bestående af 

 

 Afsnit A: Plan for 2019 

 Afsnit B: Hvad har vi nået? 

 Afsnit C: Her er vi 

 Afsnit D: Økonomi 

 Afsnit E: Fremtidsplaner 
 

A. Plan for 2019 

Bestyrelsens linje for året 2019 blev som tidligere år udstukket efter følgende retningslinjer: 

Bestyrelsen ville arrangere og gennemføre medlemstilbud indenfor så mange forskellige emneområder som 

muligt, idet der vil være fokus på de af Hovedbestyrelsen vedtagne pejlemærker: Førstegangsdeltagere, IDA-

deltagere, Deltagere, Demografi på alder, Egenbetaling og Driftsudgifter. 

 

B. Hvad har vi nået? 

Hillerød afdeling har opfyldt HB’s pejlemærker. Vi er en af de afdelinger i Nordsjælland, som har fået flest 

yngre medlemmer med til vores arrangementer. 

 

Resultatet har vi kun kunnet opnå på grund af dygtige og engagerede bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdet 

aktivt med at finde frem til og gennemføre arrangementerne. Vi har gennemført i alt 79 aktiviteter.  

 

De gennemførte arrangementer er fordelt over et antal meget forskellige områder og interesser.  

Statistisk ser opgørelsen sådan ud: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Teater og Biograf                         38 39 35 24 25 

Bevægelse og Motion 3 2 3 8 13 

Koncerter 3 4 7 8 13 

Museer og Kirker 5 2          8 5 11 

Naturindtryk 3 2 1 2 4 

Oplevelser 14 8 16 16 12 

Rejse og ture 4 3 1 1 1 

Fagligt indhold 1 1 1 3 0 
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Afdelingens 4.253 medlemmer (3.968 IDA kandidater + 285 studiemedlemmer) er blevet tilbudt 79 arrange-

menter. De 79 arrangementer er gennemført med 2.193 deltagere. Heraf er 1.154 IDA medlemmer, hvoraf 649 

var førstegangsdeltagere. Vores gengangerrate er 1,78 og medlemsraten er 0,53. Medlemsvæksten er 2,3 %. 

Egenbetalingen er 65,4%, IDA-tilskud pr. medlem er 109,44 kr. og IDA-tilskud pr. tilmeldt er 56,43 kr. Til-

meldte pr. arr. 28. 

 

Vores resultat sætter os igen i 2019 på landkortet blandt de mest aktive afdelinger. Nogle af årets mest besøgte 

arrangementer er juletræsfældning med 174 deltagere, Barresøgård bondegårdsbesøg med 162 deltagere for-

delt på 3 arrangementer, Andefængere 58 deltagere, vinsmagning med 60 deltagere og mange rundvisninger på 

slotte.  

Afdelingens arrangementer er normalt fuldtegnede. I flere tilfælde har vi derfor udbudt arrangementet igen.  

Vores gennemsnitlige kvalitet af arrangementerne er 9,0. 

 
C. Her er vi 

Vores kontakt med medlemmerne vil fortsat finde sted ved udsendelse af ”NYHEDSBREV” til alle regionens   

medlemmer - som har oplyst deres mail-adresse til IDA.  

Arrangementsannoncer er bag i Ingeniøren.  

Arrangementer er annonceret på IDA’s hjemmeside, http://ida.dk/Arrangementer. 

Afdelingen har sin egen hjemmeside, http://www.inghill.dk. Her findes de seneste oplysninger til aktuelle vejr-

afhængige arrangementer m.v. 

 

Hillerød Afdeling deltager i det regionale samarbejde med en aktivt arbejdende region. 

Orientering om regionens aktiviteter og planer vil regionens formand, Søren Skibstrup, redegøre for under 

dagsordenens punkt 4. 

D. Økonomi 

Kassereren vil under dagsordenens punkt. 3, redegøre for vores økonomi. 

E. Fremtidsplaner 

Afdelingen vil i det kommende år arbejde på at videreføre den kendte og hidtidige strategi med mange forskel-

lige og gode medlemstilbud – tilpasset de gældende økonomiske rammer. Afdelingen vil desuden fortsat for-

søge at få flere yngre medlemmer til at deltage i arrangementerne, for at mindske forskellen mellem demogra-

fien for afdelingens medlemmer og demografien for de deltagende medlemmer. 

 

De opnåede mål og det fremtidige arbejde kan kun gennemføres ved en ihærdig og målrettet indsats fra en 

godt arbejdende bestyrelse. IDA’s administration, især Henriette Bloch Vejbæk, og bestyrelsen skal alle have 

tak for den store indsats. 

Vi ser frem til endnu et år med fortsat god tilslutning til alle vores arrangementer, og hvor vi endnu engang vil 

fokusere på mange gode og forskelligartede arrangementer til glæde for afdelingens medlemmer. 

 

Årsberetningen vil blive lagt ind på afdelingens egen hjemmeside, http://www.inghill.dk 

 

Herefter efterlyste dirigenten bemærkninger eller kommentarer til årsberetningen. 

 

Der var ingen medlemmer der havde bemærkninger eller kommentarer til årsberetningen. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

3.  Forelæggelse af afdelingens regnskab til decharge og budget til godkendelse,   

 v/kasserer Peter Tolstrup Christensen 

 Dirigenten konstaterede, at revisorpåtegningen, dateret. 3. februar 2020, var sket i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

http://ida.dk/
http://www.inghill.dk/
http://www.inghill.dk/
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 Dirigenten gav ordet til kassereren, der gennemgik skemaet ”124110 Hillerød afdeling. Årsregnskab for 1/1 – 

31/12/ 2019”. 

 Resultatet for 2019 viser et overskud på kr.21.732,33. 

 Svarende til disposition kr. 21.732,33. 

  

 Henning Poulsen, revisor, påpegede vedrørende udgifterne til bestyrelsesmøderne, at disse sidste år var ble-

vet kritiseret som høje, hvor der blev fortalt, at vores forbrug ikke var større end så mange af de andres 

bestyrelser, Udgifter hertil er i år væsentligt reduceret, grundet vores julearrangement først lå i det nye år.  

  

 Herefter blev regnskabet meddelt decharge. 

  

 Dirigenten videregav herefter igen ordet til kassereren, som gennemgik skemaet ”Hillerød Afdeling Budget 

2020”: 

 Rådighedsbeløb for 2020 andrager i alt kr. 225.000. 

  

 Som driftsudgifter påregnes generalforsamling ca. kr. 12.000 og anden drift ca. kr. 18.000. 

 

 Budget for 2020 blev herefter enstemmigt godkendt. 

  

 Skemaer vedrørende årsregnskab og budget vil blive lagt ind på afdelingens egen hjemmeside, 

http://www.inghill.dk.     

 

4.  Orientering om regionens aktiviteter og planer 

 Dirigenten gav ordet til regionsformanden Søren Skibstrup. 

 Søren Skibstrup indledte med at takke Hillerød Afdeling for deres store indsats i det forgangne år. 

 

       Der er afholdt mange gode arrangementer og brugt mange gode penge. 

  

 Det er besluttet, at der udføres en opgørelse pr.1. januar angående økonomien. Herefter en fornyet opgørelse pr. 

1. juni for derved at holde styr på økonomien. 

 Ønsker at der afholdes flere arrangementer vedrørende fagteknik. Man skal dog huske, at der foreligger en aftale 

med klynge 2 om, at fagtekniske arrangementer skal ”godkendes” af klynge 2. 

  

 Påpegede at arbejdet i afdelingerne er meget værdifuldt for IDA. Det gælder også rekruttering af medlemmer. 

 

 IDA har en stor medlemsaktivitet for medlemmerne med hensyn til arrangementer. 

 

 Søren Skibstrup fremførte endvidere om synergienheder, det vil sige, at afdelingerne skal udføre fælles arran-

gementer med flere aktører.  

  

 Opfordrede os til at blive endnu bedre til at få medlemmer ”i midten” aldersmæssigt ind til vore arrangementer. 

Indrømmede dog, at det var Hillerød Afdeling rimelig god til. 

   

 Søren Skibstrup vil i øvrigt fremkomme med flere oplysninger ved regionens generalforsamling. 

 

 Beretningen blev taget til efterretning. 

 

5. Valg af formand jf. §5, stk. 2. 

 Valg til Hillerød afdelings bestyrelse blev afholdt i henhold til §6 stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgved- 

 tægt. 

  

 Dirigenten orienterede indledningsvis og i forbindelse med valghandlingen om synlighedskravet. 

 

 Synlighedskravet lyder: ”Ud over de eventuelle særlige bestemmelser om valgbarhed kræves, at de foreslåede 

http://www.inghill.dk/
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 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. 

   

 Den nuværende formand kan ikke genvælges. 

 

 Bestyrelsen foreslår derfor valg af Janina Szpilman til formandsposten. 

 

 Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet. 

 

 Janina Szpilman blev valgt til formand. 

 Valgperiode 2 år. 

 Valgt første gang: 20. februar 2020.  

 

6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. §5, stk. 2 og 3 
 Følgende bestyrelsesmedlemmer, Knud Melballe Olsen samt Knud Henningsen kan ikke genvælges. 

 

 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg, og som genopstiller: 

 Kurt Hamann 

 

 Bestyrelsen foreslår valg af Kurt Hamann 

 

 Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 

 Dan Larsen Skov ønskede at indtræde i bestyrelsen. 

 

 Kurt Hamann blev valgt. 

 Valgperiode 2 år 

 Valgt første gang: 2016. 

 

 Dan Larsen Skov blev valgt. 

 Valgperiode 2 år 

 Valgt første gang: 20. februar 2020 

 

 Valg af suppleanter 

 Følgende opstiller: 

 Carsten Frydensbjerg Nielsen 

 

 Carsten Frydensbjerg Nielsen blev valgt. 

 Valgperiode 1 år 

 Valgt første gang: 20. februar 2020 

 

  

7.  Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne. 

 Janina Szpilman blev i 2018 valgt i direkte valg på RGF og skulle derfor genvælges. I stedet for blev Ja-

nina Szpilman udpeget som afd. Repræsentant på GF 2020.    

 

 Peter Tolstrup Christensen blev udpeget som suppleant for en 1 årig valgperiode på regionens generalfor-

samling. 
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 Der skal gøres opmærksom på, at der til Regionsrådet kun er 2 pladser til repræsentanter og suppleanter 

fra afdelingerne, så efter at alle afdelingerne har afholdt generalforsamling, skal disse afklare med hinan-

den, hvem der bliver de udpegede repræsentanter – dvs. et valg på afdelingsgeneralforsamling udløser ikke 

automatisk en plads i regionsrådet.  

 

8.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 

 Der skal vælges både kritisk revisor og revisorsuppleant for 1 år. 

  

 Bestyrelsen foreslår ordinært valg af Henning Bent Poulsen som kritisk revisor og Carsten Frydensbjerg 

Nielsen som revisorsuppleant. 

 

 Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet. 

  

 Begge blev valgt for 1. år. 

 

9.  Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA 

 Der var ikke indkommet forslag. 

 

10.  Eventuelt 

Dirigenten efterlyste indlæg. 

 

Ingen ønskede at tage ordet. 

 

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 

  

 Formanden afsluttede med en særlig tak til dirigenten for god ledelse af Hillerød Afdelings generalforsamling 

år 2020. 

 

  Hermed blev generalforsamlingen afsluttet kl. ca. 20.30.  

 

 

 

Referat godkendt. 

 

 _6. maj 2020_            _____  Peter Tolstrup Christensen   __________________________                

Dato            Dirigent – Peter Tolstrup Christensen 


