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Generalforsamling i Bornholms Afdeling  

Onsdag 19. februar 2020 
Kl. 18.00 (Middag kl. 19.00)  
Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne  

 

Referent: Henning Gotlieb Wismann 
Til stede: 24 
Stemmeberettigede: 24 
 

Referat 

Velkomst Formanden Allan Georg Jensen bød velkommen. 
1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til 

dirigentposten: 
Carsten Reinholdt 
Carsten Reinholdt blev valgt til dirigent. 
 
Henning Wismann blev valgt til referent. 
 
Carsten Reinholdt 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. 10. december 2019 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer 
pr. 10. december 2019 
 
Dirigenten, Carsten Reinholdt gennemgik 
dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af afdelingens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Allan Georg Jensen gennemgik 
beretningen. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Beretningen findes på ida.dk. 

3. Fremlæggelse af afdelingens 
årsregnskab og budget til 
godkendelse 

Kassereren, Henning Gotlieb Wismann fremlagde 
regnskab og budget.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og 
budget: 
 
• Se under indkomne forslag. 

http://ida.dk/
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Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Orientering blev foretaget under beretningen. 
 
 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Bornholms Afdelings 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 ikke valg til formandsposten, da Allan 
Georg Jensen er valgt for følgende periode:  2019-
2021 
 
Allan Georg Jensen blev valgt første gang:  2019-
2021 
 

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

Bestyrelsesmedlemmer,  
der er på valg, og som ikke genopstiller: 
Sandra Ejby  
Arne Trnka, faldet for 6 års reglen. 
Jane Andersen, faldet for 6 års reglen. 
 
Valgt til bestyrelsen 
Mikkel Jenne Mortensen 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: Dato: 19. februar 2020 
 
Mikkel Tønnesen 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 19. februar 2020 
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Valg af suppleanter 
Følgende opstillede: 
Ingen. 
 
 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 
repræsentant(er) i regionsrådet og 
suppleant(er) til denne/disse 

Valgt som repræsentant 
Allan Georg Jensen 
 
Suppleant 
Kenneth Falch Rée Hennings 

8. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Nis Jordt-Petersen 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Sten Anker 
 

9. Indkomne forslag, herunder 
forslag, der ønskes behandlet i IDA. 

Titel på forslag 
Kort beskrivelse af forslaget 
 
Der er indkommet 2 forslag: 
 
1. Principper for tilskud til ledsagere på 
arrangementer 
Virksomhedsbesøg og mere for ældre, samt 
faglige arrangementer 
2. Prioritering af arrangementstyper 
Mere fagligt. 
Mere for ældre. 
Bioture, begrænses.1 forestilling pr. måned. 
Havnen i Rønne 
Bowling 
 

10. Eventuelt Carsten Reinholdt gav ordet til formanden, som 
takkede for god ro og orden, samt en god indsats 
fra bestyrelsen i 2019. 
 

 
 


