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Generalforsamling i IDA Sjællands region 7. september 2020 

1. september 2020, kl. 18.00 - 21.30 
Sonnerupgaard Gods, Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø 

 

Referent: Henriette Bloch Vejbæk 
Til stede: 36 
Stemmeberettigede: 31 
 

Referat 

Velkomst Formanden Nicolai Schiørring bød velkommen. 
1. Valg af dirigent Henning Saabøll blev valgt til dirigent. 

 
Henning Saabøll 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. 16. januar 2020 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer 
pr. 22. januar 2020 
 
Udpeget til valgansvarlig 
Henrik Thamdrup      
 
Udpeget til stemmeudvalget  
Henriette Bloch Vejbæk      
 
Dirigenten, Henning Saabøll gennemgik 
dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
 

2. Fremlæggelse af regionens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Nicolai Schiørring gennemgik 
beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• Der var et opklarende spørgsmål om hvordan 

landsdækkende arrangementer i AVU-regi 
skal forståes. Formanden svarede at det er når 
der indgåes aftale om at det samme 
arrangement afholdes i forskellige dele af 
landet for at få en bedre pris. 
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Beretningen blev godkendt.  
 
Beretningen findes på ida.dk. 
 

3. Fremlæggelse af regionens 
årsregnskab til godkendelse 

Kassereren, Mads Møller fremlagde regnskabet.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskabet 
 
• Sidste år havde regionen nogle udfordringer 

med nogle enheder der havde brugt for 
meget. Er det løst? Svaret fra formanden var, 
at der løbende henover året er blevet bevilget 
penge af regionen til de enheder der havde 
behov. 

• Nogle enheder får for mange penge hvert år 
uden at bruge dem. Skal de blive ved med 
det? Kasseren mener ikke det er et stort 
problem.  

• Af slides fremgår det at der var et tilskud pr. 
deltager på 106 kr. og senere 235 kr. Hvordan 
skal det forståes? Formanden svarede: De 106 
kr. er udtryk for de tilskud der i gennemsnit 
gives til alle regionens medlemmer. Det er en 
måde at vise hvor stort regionens tilskud er 
hvis det fordeles på alle medlemmer. De 235 
kr. er et udtryk for det tilskud der i 
gennemsnit  gives til pr. deltagende IDA 
medlem ved deltagelse i et arrangement. 
IDAs hovedbestyrelse har fastlagt rammer for 
tilskuddets størrelse til forskellige aktiviteter 
som AVU, Faglige arrangementer eller 
Socialt/kulturelle arrangementer. 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 

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

Formanden orienterede om rammeaftalen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer 
 
• Får regionerne bare de penge de beder om? 

Formanden svarede at regionens ønsker er 
blevet taget positivt imod, men vi har også 
fået lov til at overføre overskud fra det 
foregående år for at opnå vores ønsker. 

• Får man penge efter hvor mange medlemmer 
man er i regionen? Nej, regionen får penge 
efter hvor mange arrangementer de kan 
producere.  

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

5. Valg af regionsrådsformand. Valg til IDA Sjælland’s regionsråd 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, 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. 
 
Bestyrelsen foreslår 
Christina Cohr 
      
Andre kandidater 
Ingen modkandidat      
 
Valgt til regionsrådsformand – valgperiode 3 år 
Christina Cohr 
 

6. Valg af regionsråd og suppleanter 
herunder orientering om de 
udpegede medlemmer jf. § 5. 

VALG 
Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år 
 
Bestyrelsen foreslår 
Mads Møller 
Amalie Kidmose Harehjort 
 
Andre kandidater 
Ingen modkandidater      
 
Valgt til regionsrådet 
Mads Møller 
Amalie Kidmose Harehjort 
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Valg af suppleanter – valgperiode 1 år 
Bestyrelsen foreslår 
Vagn Hedegaard Kristensen  
Britta Mejer Kristensen 
 
Andre kandidater 
Keld Olsen 
      
Vagn valgte at trække sig uden afstemning.  
Der blev stemt om hvem der var 1. suppleant og 
2. suppleant. 
 
Valgt som suppleanter 
Britta Mejer Kristensen (1 . suppleant) 
Keld Olsen (2. suppleant) 
Regionsrådet har, som følge af verserende 
konflikt, efterfølgende suspenderet Keld Olsens 
mulighed for at deltage i regionsrådets møder i 
den resterende valgperiode. 
 
UDPEGNINGER – alle for 1 år 
 
AVU – 1 person 
Torben Waltersdorf Olsen 
  
Afdelinger 
Repræsentanter – 2 personer 
Lars Petersen (Roskilde-Køge Afd.) 
Leif Andersen (Sydsjællands afd.) 
 
Suppleanter – 2 personer 
Ernst V. Theill (Roskilde-Køge afd.) 
Nina Jungclaus Balslev (Sydsjællands afd.) 
 
Fagtekniske udvalg 
Repræsentanter – 2 personer 
Finn Bellstrøm Hansen (Byg Sjælland) 
Poul Verner Andersen (IDA El Sjælland) 
 
For begges vedkommede blev de udpeget under 
forudsætning af at valgreglerne var opfyldt.  
Det viste sig at de begge faldt for 6 års reglen. 
 
I stedet som udpeget for Fagtekniske udvalg 
indtræder: 
Preben Grønlund Johansen (Byg Sjælland) 
Jesper Ourø Jensen (IDA El Sjælland) 
 
Suppleanter – 2 personer 
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Keld Olsen (Byg Sjælland)  
Som tidligere nævnt har Regionsrådet 
efterfølgende suspenderet Keld Olsens mulighed 
for at deltage på regionsrådsmøderne og BYG 
Sjælland har derfor i stedet udpeget Kjeld S. 
Grønbech som suppleant for BYG Sjælland. 
 
Jesper Ourø Jensen (IDA El Sjælland)  
Som tidligere nævnt er Jesper Ourø Jensen 
indtrådt som bestyrelsesmedlem og pladsen 
som suppleant for IDA El Sjælland er derfor 
vakant. 
 
Ungeudvalg 
Repræsentant – 1 person 
Nicolai Otto 
 
Suppleant – 1 person 
Vakant 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisionssuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Jørgen Lauterbach 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Kirsten Grahn Nielsen 
 

8. Orientering om IDAs årsberetning, 
økonomi og kontingenter. 

IDAs næstformand Søren Vang Fischer 
orienterede. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• Der var et opklarende spørgsmål til 

beretningen vedr. fastholdelse af medlemmer 
på 97%, om det var på et år. Svaret var at det 
er det. 

• Der var et ønske fra salen om at de indspark 
IDA kommer med til regeringen, dem vil 
medlemmer gerne kunne se et sted. 

• Et af medlemmerne spurgte ind til hvorfor 
HBs studietur var gået til Kina. Havde man 
ikke taget med i sine overvejelser hvilket 
regime Kina har og at man derved 
blåstempler Kina? Søren svarede at det var 
med i overvejelserne, men det var vigtigt hvad 
der foregik i Kina på den tekniske front. 

• Hvordan har man tænkt sig at festligholde 
IDAs 25 års jubilæum. Jubilæet vil måske blive 
festligholdt ifm. IDA-aften: Der er også blevet 
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afholdt et webinar ifm. jubilæet. Der kom en 
kommentar fra salen om at man kunne fejre 
genforeningen til næste år.  

 
Beretningen findes på ida.dk 
 

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

Ingen forslag 

10. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden. 
Den afgående formand takkede for 
formandsskabet. Han takkede også 
administrationen, de aktive, deltagere, nyvalgte 
og dirigenten. 

 
 
Referat godkendt. 
 
__10/12-2020____    __Henning Saabøll__________________________ 
Dato                                                Dirigent 
 
Godkendt pr. mail 10/12-2020 

http://ida.dk/

