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Generalforsamling i IDA Fyn 24. september 2020 

Mandag den 21. september kl. 17.00 
Fællesdomicilet, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

 

Referent: Helle Ekstrøm 
Til stede: 28 
Stemmeberettigede: 22 
 

Referat 

Velkomst IDA Fyns formand Carl Per Sørensen bød 
velkommen. 

1. Valg af dirigent Per Bech blev valgt til dirigent. 
 
Per Bech konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt, da generalforsamlingen blev 
indvarslet korrekt.  
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen:  
Ingeniøren 06.12.2019 
Publiceret på ida.dk pr. 16.01.2020 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer 
første gang pr. 23.01.2020 og derefter løbende i 
IDA Fyns nyhedsbrev. 
 
Efter udsættelse af generalforsamlingen pga. 
corona-situationen blev den nye dato 
offentliggjort den 19. juni og har siden været 
markedsført løbende i nyhedsmails, som tilgår 
IDA Fyns medlemmer. 
 
Dirigenten Per Bech gennemgik dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af regionens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden Carl Per Sørensen gennemgik 
beretningen. 
 
Efterfølgende var der følgende spørgsmål til 
beretningen: 
 
Per Olesen, skal vi have vores 2 fagtekniske 
grupper Bygge og Elektronik gruppen i gang 
igen, så vil Per Olesen gerne tilbyde sin hjælp. 
 
John Cordi spurgte om refetatet bliver sendt ud? 
Dirigenten svarede at det kommer på IDA Fyns 
hjemmeside. 
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Per Diget spurgte om Carl ville komme mere ind 
på hvad der skal ske i 2021 ift. fagteknikken? Carl 
svarede, at vi skal bruge flere aktive ind i 
udvalgene for at få mere aktivitet i fagteknikken. 
Per foreslog om de unge kan integreres i 
fagteknikken. 
 
Kulturudvalget har aftalt at de vil lave en 
hvervekampagne for at få nye aktive ind i deres 
udvalg. 
En ung mand foreslog at der i 
hvervekammpagnen huskes de unge. 
 
Der var ikke flere spørgsmål og beretningen blev 
herefter godkendt med applaus. 
 

3. Fremlæggelse af regionens 
årsregnskab til godkendelse 

Kassereren Line Busk havde meldt afbud og 
derfor fremlagde Carl regnskabet.  
 
Efterfølgende var der følgende spørgsmål til 
regnskabet. 
 
John Cordi spurgte om, at eftersom 
Byggeteknisk Gruppe er gået ”død”, hvad vil 
Regionen så foretage sig for at hjælpe dem ”i 
live” igen? 
Carls svarede man vil prøve at lave et 
hvervearrangement her i efteråret for at 
tiltrække nye aktive til fagtekniske enheder. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med 
applaus. 

4. Orientering om rammeaftaler for 
indeværende år. 
Fremlæggelse af budget til 
godkendelse. 

Formanden Carl Per Sørensen orienterede om 
rammeaftalen og budgettet. 
 
Der blev spurgt om hvorfor IDA tilskuddet stiger 
så meget, og Carl forklarede at der har været 
overført penge/overskud fra året før. 
 
Per Olesen synes, at der er for mange regler om 
hvad man må og ikke må, og at der skal laves 
bedre spilleregler for samarbejdsarrangementer 
for IDA kan blive mere synlige. 
 
Budgettet blev herefter godkendt med applaus. 

5. Valg af regionsrådsformand. Der var ikke valg i år. Carl Per Sørensen blev valgt 
for 3 år i 2019. 
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6. Valg af regionsråd og suppleanter 
herunder orientering om de 
udpegede medlemmer jf. § 5. 

VALG 
Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år 
Følgende personer stillede op 
  
Jakob Juhl Harberg Andreassen 
Leif Lundgaard 
 
Valgt til regionsrådet: 
Jakob Juhl Harberg Andreassen 
Leif Lundgaard 
 
Valg af suppleanter – valgperiode 1 år 
Følgende personer stillede op til pladsen 
 
Bolette Mohr Sillassen 
 
Valgt som suppleant 
Bolette Mohr Sillassen 
 
UDPEGNINGER – alle for 1 år 
 
AVU-udvalg – 1 person 
Per Bech 
  
Afdelinger 
Repræsentant for Sydfyns Afdeling – 1 person 
Lars Bo Hanefeld Dziegiel 
 
Suppleant – 1 person 
Thomas Hessel Bundgaard 
 
Fagtekniske udvalg 
Repræsentanter – 2 personer 
Leif Henriksen 
Jytte Hinnerup 
 
Suppleanter – 2 personer 
Ingen valgt 
 
Ungdomsudvalg 
Repræsentant – 1 person 
Mathilde Aagaard 
 
Suppleant 
Victor Immanuel Bjerre 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisionssuppleant. 

Valgt som kritisk revisor for 1 år 
Hans Stig Nielsen 
 
Valgt som kritisk revisorsuppleant for 1 år 
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Ebbe Knudsen 

8. Orientering om IDAs årsberetning, 
økonomi og kontingenter. 

IDAs formand Thomas Damkjær Petersen 
orienterede. 
 
Efterfølgende var der følgende spørgsmål til 
beretningen. 
 
Lars Dziegiel spurgte om hvem kan blive 
medlemmer af IDA? Kan alle blive medlemmer 
og hvem må hverves? 
Thomas svarede at eks. kan maskinmestrene nu 
godt blive medlemmer af IDA. Det er efter aftale 
med Maskinmesterforeningen, at vi IKKE må stå 
på maskinmesterskolen og hverve dem, men 
dem som selv henvender sig, må gerne blive 
medlem af IDA. 
Det er vigtigt at bibeholde de gode samarbejde 
med Maskinmesterforeningen lagde Thomas 
vægt på. 
 
Per Diget spurgte om hvorfor ca. 20% 
nyuddannede udmelder sig når de er 
færdiguddannet? 
Thomas svarede, at man har opdaget at en del af 
de unge er medlem af flere foreninger under 
deres studietid, og man er i gang med at lave en 
undersøgelse på det. 
 
Gælder 6 års reglen i Hovedbestyrelsen? 
Ja, svarede Thomas det gør den. 
 
Per Olesen kom med et forslag om at IDA kan 
være mere synlig i samfundsdebatten i TV2 i 
debatterne fra 16-18. 
Thomas svarede, at IDA altid gerne vil være med i 
medierne, men det skal være når vi har noget 
faktaviden at byde ind med. 
 
Der blev takket for beretningen med applaus. 
 
Et medlem takkede Thomas for at møde op til 
bl.a. de regionale generalforsamlinger, hvilket 
betød meget for medlemmerne. 
 

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

Der er ikke indkommet forslag  

10. Eventuelt Morten Berenth Nielsen fortalte om hvordan han 
jobbede på SDU i en coronatid og hvad det har 
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haft af betydning. Han har til digitale og fysiske 
møder inviteret folk ind og vise dem hvad 
universitetslab. kan tilbyde. Morten vil meget 
gerne fortælle meget mere om det og alle er 
velkomne til at kontakte ham på e-mail adr: 
fab@nielsen.mail.dk. 
 
Per Diget, kan man ikke lave nogle digitale 
virksomhedsbesøg? En opfordring til regionen. 
 
Per Bech gav ordet til formanden Carl Per 
Sørensen, som takkede for god ro og orden. 
 
Carl takkede Ole for sit bestyrelsesarbejde i de 6 
år han har været med. 
 
Carl takkede dirigenten for at være dirigent. 

 
Referat godkendt. 
 
__________    ____________________________ 
Dato                                                Dirigent 


