
 

 

 
 

  

 

Generalforsamling i Furesø-Egedal Afdeling 17. februar 2020 

Mandag 17. februar 2020 

Kl. 19.30. (Middag kl. 18.00)  

Gedevasevang Centret, Hestetangsvej 30A 3520 Farum 

 

Referent: Stig Skødt 

Til stede: 28 

Stemmeberettigede: 25 
 

Referat 

Velkomst Formanden Jens Ramsøe Rasmussen bød 

velkommen. 

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

dirigentposten: 

Keld Aagensen 

 

Keld Aagesen blev valgt til dirigent. 

 

Stig Skødt blev valgt til referent. 

 

Keld Aagesen 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. 8. december 2019 

Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer 

pr. 18. december 2019 

 

Der er ikke modtaget nogen forslag 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Der blev ikke udpeget nogen som valgansvarlig 

eller stemmeudvalg. 

 

Dirigenten, Keld Aagensen gennemgik 

dagsordenen.  

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
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2. Fremlæggelse af afdelingens 

årsberetning til godkendelse 

Formanden, Jens Ramsøe Rasmussen 

gennemgik beretningen. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål til 

beretningen: 

 
 Spm. Der har været en del fodbold, men hvad 

med håndbold. 
 SV: FE følger op på det og se om det er 

muligt. 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

Beretningen findes på ida.dk. 

3. Fremlæggelse af afdelingens 

årsregnskab og budget til 

godkendelse 

Kassereren, Tue Bertelsen, fremlagde regnskab 

og budget.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab 

og budget: 

 
 Spm:Kan der søges om ekstra midler 
 Sv:Der er søgt flere penge til FE. Pengene 

blev fordelt af Regionen efter bedste evne. 

Der bliver lavet budgetopfølgning inden 

sommerferien, og der er en forventning om at 

FE får flere midler hvis de kan lave 

arrangementer. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens aktiviteter 

og planer 

Regionsformanden fortalte om de forskellig 

afdelinger og fagtekniske udvalg, og hvilke 

plander der var for dem. For afdelingerne vil der 

blive opfordret til mere samarbejde, og måske 

en bedre fordeling afdelingerne i mellem. De 

fagtekniske skal være mere aktive end de har 

været hidtil, hvilket der er lagt en plan for. Til 

sidst er der et håb om at ungeudvalget vil blive 

mere aktivt, evt. ved at samle nogen og se om 

de kan skabe interesse for at melde sig. 

Regionen har fået ca. 450 kkr. mere i tilskud i 

år, så der burde være penge nok til de 

arrangementer der ønskes. Alle blev opfordret til 

bare at søge penge.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål: 

 
 Spm.: Hvorfor er det et problem at FE laver 

flere arrangementer? 
 Sv: Det er ikke et problem for medlemmerne, 

http://ida.dk/
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men det kan skabe splid mellem afdelingerne 

hvis nogen får for mange penge. 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Furesø-Egedals 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. 

 

Jens Ramsøe Rasmussen er på valg og 

genopstiller. 

Jens Ramsøe Rasmussen blev valgt første gang 

2016-2018. 2. gang 2018-2020. 

Jens Rasmsøe Rasmussen kan genvælges for: 2 

år. 

 

Kandidater til formandsposten 

Jens Ramsøe Rasmussen 

 

Jens Ramsøe Rasmussen blev valgt som 

formand  

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 23. februar 2016 

6. Valg af medlemmer og suppleanter 

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

3 

Bestyrelsesmedlemmer,  

der er på valg, og som genopstiller 

Tue Bertelsen 

Ole Gammelgard 

 

Supplerende opstiller 

Inge Munch 

 

Valgt til bestyrelsen 

Ole Gammelgaard 

Valgperiode: 2020-2022 
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Valgt første gang: 23. februar 2016 

 

Valgt til bestyrelsen 

Tue Bertelsen 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 20. februar 2018 

 

Inge Munch 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 17. februar 2020 

 

Valg af suppleanter 

Følgende opstillede: 

Gunnar Johnsen 

 

Valgt som suppleanter til bestyrelsen 

 

Gunnar Johnsen 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 17. februar 2020 

 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne/disse 

Valgt som repræsentant 

Jens Ramsøe Rasmussen blev valgt som 

repræsentant  

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 23. februar 2016 

 

Suppleant 

Tue Bertelsen 

Valgperiode: 2020-2022 

Valgt første gang: 20. februar 2018 

 

8. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 

Gert Pau Mortensen 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Ole Søeberg 

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, 

der ønskes behandlet i IDA. 

Der er ikke indkommet forslag. 
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10. Eventuelt Spm. Formanden kan ikke få oplyst deltagerne, 

kan vi stadig ikke få medlemslister? 

Sv: Nej der kan ikke komme lister ud mere, slet 

ikke efter GDPR. 

 

Keld Aagensen gav ordet til formanden. 

 

Formanden takker dirigenten for godt arbejde, 

og Gunnar Johnsen for sin deltagelse i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Formanden sluttede af med at efterspørge nye 

idéen fra medlemmerne, så vi kan blive endnu 

bedre. 

 

 

 


