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Generalforsamling i Sydfyns Afdeling Dato 3.3.2020 

Tirsdag 3. marts 2020 

Kl. 19.30 (Spisning kl. 18.00, Medlemsmøde kl. 18.45) 

Restaurant Børsen, Matadorstuen. Gerritsgade 31, 5700 Svendborg 

 

Referent: Helene Markussen 

Til stede: 21 

Stemmeberettigede: 21 

 
 

Referat 

Velkomst Kasserer, Thomas Hessel Bundgaard, bød 

velkommen i Inge Bagge Jacobsen’s fravær. 

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

dirigentposten: 

Erik Rasmussen 

 

Erik Rasmussen blev valgt til dirigent. 

 

Helene Markussen blev valgt til referent. 

 

Erik konstaterede at generalforsamling var lovlig 

indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet 

korrekt. Erik informerede om, at Inge Bagge 

Jacobsen d.d. har valgt at trække sig som 

formand.  

 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen:  

Ingeniøren 6. december 2019. 

Publiceret på ida.dk pr. 12. februar 2020. 

Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens 

medlemmer pr. 21. februar 2020. 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Navn 

Navn 

 

Udpeget til stemmeudvalget  

Navn 

Navn 

 

Dirigenten, Erik gennemgik dagsordenen.  

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
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2. Fremlæggelse af afdelingens 

årsberetning til godkendelse 

Kasserer, Thomas, gennemgik beretningen i 

formandens fravær. 

 

Der var ikke spørgsmål til beretningen: 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

Beretningen findes på ida.dk. 

3. Fremlæggelse af afdelingens 

årsregnskab og budget til 

godkendelse 

Kassereren, Thomas Hessel Bundgaard 

fremlagde regnskab og budget.  

 

Efterfølgende var der ikke spørgsmål til 

regnskab og budget. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens aktiviteter 

og planer 

Carl Per Sørensen redegjorde kort for rammerne 

for arrangementer i afdelingerne og opfordrede 

til at flere engagerer sig i foreningsarbejdet og 

bidrager til arrangementerne. De unge har stor 

succes med deres arrangementer. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål: 

 
• Hvordan kan man være en del af IDA’s 

foreningsarbejde i 20 år (som Carl Per har 

været)? Svar: Der er mange muligheder for at 

sidde forskellige steder i foreningen. 
• Hvordan kan de unge have så stor succes? 

Svar: De  lykkes godt med at målrette 

arrangementerne til de unge. 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Sydfyns 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 
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med privat- eller arbejdsmail, er det muligt at 

være synlig med anden mail. I særlige tilfælde er 

der mulighed for dispensation. 

 

Da Inge Bagge Jacobsen er fratrådt som 

formand, skulle der findes en formand for den 

resterende formandsperiode: 2020-2021. 

 

Thomas fungerede i aften som formand. Lars Bo 

Dziegel foreslog Thomas som formand for 

perioden. Thomas tog imod opstillingen. 

 

Kandidater til formandsposten 

Thomas Hessel Bundgaard 

 

Thomas blev valgt som formand  

Valgperiode: 2020-2021 

Valgt første gang: 03-03-2020 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter 

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

Thomas og Mads forlader deres poster som 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Torkild Wamsler kan genvælges. Valgt 1. gang 

2019-2020. 

 

Supplerende opstiller 

Helene Markussen 

Kurt Greis 

 

Valgt til bestyrelsen 

Torkild Wamsler 

Valgperiode 2020-2022 

Valgt 1. gang 2019-2020 

 

Helene Markussen 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 03-03-2020 

 

Kurt Greis 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 03-03-2020 

 

Valg af suppleanter 

Følgende opstillede: 

Mads Ragnvald Nielsen 

 

Valgt som suppleanter til bestyrelsen 

 

Mads Ragnvald Nielsen 
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Valgperiode: 2020-2021 

Valgt første gang: 03-03-2020 

 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne/disse 

Valgt som repræsentant 

Lars Bo Dziegel 

 

Suppleant 

Thomas Hessel Bundgaard 

8. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 

Jens Clausen 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Erik Rasmussen 

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, 

der ønskes behandlet i IDA. 

Der er ikke indkommet forslag.  

 

10. Eventuelt Jens Clausen orienterede om det traditionsrige 

arrangement, Tur i Rottefælde-revyen, som i år er 

planlagt til d. 20. juni 2020. Der er 32 billetter. 

Arrangementet er ikke publiceret endnu, men 

man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen. 

 

Erik Rasmussen gav ordet til formanden, som 

takkede for valget og for fremmødet. 

 

 

 

 

Dirigent: Erik Rasmussen 

 

Godkendt af dirigenten via mail 15.5.2020 

 


