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     Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Fremlæggelse af regionens årsberetning til godkendelse. 
 
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse. 
 
4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til 
 godkendelse. 
 
5. Valg af regionsrådsformand. 
 
6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om udpegede 
 medlemmer jf. § 5. 
 
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. 
 
8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter. 
 
9. Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA. 
 
10. Eventuelt. 
 



Årsberetning 



IDAs regionale enheder 

Vi ser tilbage på et godt år med: 
 
• Medlemsvækst (6,4%, 125.851 medlemmer) 

 
• Flere aktiviteter 

 
• Flere deltagende medlemmer (10,2 %, 69.523) 

 
• Høj kvalitet i aktiviteterne (score på 9.1) 

 



Deltagelse i regionernes aktiviteter 



Regionernes vækst i førstegangsdeltagere 

kolonnen ”justeret ændring”: i hvilken grad enheden er fulgt med egen medlemsfremgang. Er 
tallet er positivt, har en større procentdel af medlemmerne end tidligere brugt regionens udbud. 



Regionernes engagementsgrad 

Engagementsgraden viser, hvor mange af enhedens medlemmer, der gør brug af IDAs 
aktiviteter (ikke alene aktiviteter arrangeret af enheden selv men af alle enheder (både 
regionale enheder og selskaber)) 

2019 2,9 % 
2018 3,1 % 
2017 3,5 % 



Engelsksprogede aktiviteter 

• Blandt regionerne skiller IDA Vestjylland sig ud. 
Dette skyldes, at de har gjort en særlig indsats 

• for at udbyde de sociale/kulturelle aktiviteter til de 
engelsksprogede medlemmer for at inddrage 

• dem i netværket. 

IDA Vestjylland sig ud. Dette skyldes, at vi har gjort en særlig indsats for at udbyde de 
sociale/kulturelle aktiviteter til de engelsksprogede medlemmer for at inddrage dem i netværket. 



IDA udbyder aktiviteter i hele landet 

Regionernes og selskabernes arrangementer er slået sammen i tabellen. 



 



Aktiviteter i IDA Vestjylland 

 





Årsregnskab 





Fremlæggelse af 
budget 



Budget IDA Vestjylland 

 



Valg af regionsråd 





• Valg af regionsformand 
• Heidi Gade Andersen - ikke på valg. 
 

• Direkte valg til bestyrelsen (valgperiode 2 år): 
• Morten Rytter Munk (Herning afd,) 
• Trine Schultz  (Viborg afd.) 
 

• Udpegning 
• Kompetenceforum 
• Erhvervsudvalg 
• Seniorudvalg - Poul Grishauge Larsen 
• Fagtekniske udvalg - Steen Phister Rasmussen  
 

•  Repræsentanter for afdelinger 
• Lone Thyme Ørnstrup (Silkeborg afd) 
• Ib Kongstad (Holstebro afd) 

. 
 



• Repræsentant for Ungeudvalg 
• Cecilie Fløe 
• (suppleant) 
 

• Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant  
• Henning Nørskov – Kan genvælges 
• Revisorsuppleant: Michael Kornvig – Kan genvælges 

. 
 



Orientering om IDAs:  
årsberetning 
økonomi og 
kontingenter 



Indkomne forslag, 
herunder forslag, 
der ønskes 
behandlet i IDA 



Eventuelt 


