
  Notat 
23. november 2020 

Referat af 

Delegeretforsamling i IDA Offentlig  

Fredag den 6. november 2020 

IDA, København 

 

  

 

1 Valg af dirigent og stemmetællere 

IDA Offentligs bestyrelse indstillede Jens Heide som dirigent. 

REFERAT 
Jens Heide blev valgt som dirigent uden modkandidat. 

Dirigenten kunne konstatere, at Delegeretforsamlingen ifølge ”Vedtægt for IDA Offentlig” 
var lovligt indvarslet, og indkaldt med 28 dages varsel. 

Dirigenten foreslog Bjarne Bach Nielsen valgt som stemmetæller. Bjarne Bach Nielsen 
blev valgt til sammen med dirigenten og IDAs administration at forestå optælling af antal af 
stemmer i forbindelse med eventuelle afstemninger. 

 

2 Godkendelse af dagsorden  

REFERAT 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udformet i overensstemmelse med 
vedtægtens §5, stk. 7.  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3 OK21 

REFERAT 

Formanden for IDA Offentlig, Carsten Eckhart Thomsen gav en kort præsentation af 
OK21. 

 

4. Beretning 2019-2020 

Der blev henvist til den skriftlige beretning, som var udsendt med dagsordenen. 

REFERAT 
Formand Carsten Eckhart Thomsen foretog nedslag i den skriftlige beretning. 

IDA Offentlig har i samarbejde med IDA Privat bidraget med medlemsvendte aktiviteter: 

• E-learning kursus om personlige effektivitet og Kill the Noise 



• Boost your work – Kill the noise and use music 

• IDA Podcasts 

IDA Offentlig har bevilget tilskud til følgende indsatsområder: 

• Seniorer 

• Bestyrelsestræning 

• Bæredygtigt arbejdsliv 

• Kurser for tillidsvalgte 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

 

5 Fremlæggelse af regnskab for 2019 

Der blev henvist til regnskab for 2019, der var udsendt med dagsordenen. 

REFERAT 

Formand Carsten Eckhart Thomsen gennemgik årsregnskabet for 2019, og pointerede, at 
der havde været merforbrug i 2019 på følgende områder: 

• Delegeretforsamlingen 2019 

• Netværksgrupper, medlemsvendte aktiviteter m.m. 

• Refusionsberettigede lønomkostninger (AKUT) 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet for 2019 

 

6 Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2020 

Der blev henvist til budget 2020, som var udsendt med dagsordenen. 

REFERAT 

Carsten Eckhart Thomsen præsenterede budgettet for 2020, hvor der på grund af 
Coronakrisen forventes et mindre forbrug. 

Der var ingen bemærkninger til buget 2020. 

 

7 Indkomne forslag  

REFERAT 

Der var ikke modtaget indkomne forslag ved fristens udløb den 16. oktober 2020. 

  



 

8 Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år 

 

REFERAT 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at IDA’s repræsentantskab har besluttet, at alle aktiver i 
IDA skal være synlige på i IDA, at medlemmer tiltræder, at IDA offentliggør navn og e-mail 
på IDAs hjemmeside. 

IDA Offentligs bestyrelse foreslog følgende valgt som suppleanter til bestyrelsen for IDA 
Offentlig i følgende prioriterede rækkefølge: 

• Kim Faldborg, Statens Administration (genvalg) 

• Niels Brejnbjerg Buch, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (genvalg) 

• Malene Matthison-Hansen, Gladsaxe Kommune (nyvalg) 

• Carsten Dittrich, Syddansk Universitet (genvalg) 

• Viggo Lemche, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (genvalg) 

Der var ingen øvrige kandidater, hvorfor de fem opstillede kandidater blev valgt uden 
afstemning for et år. 

 

9 Eventuelt 

REFERAT 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, Formand, Carsten Eckhart Thomsen, takkede 
dirigenten. 


