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Silkeborg 

Generalforsamling i Silkeborg afd. 25. februar 2020 

25. feb 2020 

Kl. 19:30 

Signesminde Kro 

 

Referent: Jens Andresen 

Til stede: 25 

Stemmeberettigede: 24 
 

Referat 

Velkomst Formanden Lone Thyme Ørnstrup bød velkommen. 

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

Heidi Gade Andersen 

 

Heidi Gade Andersen blev valgt til dirigent. 

 

Jens Andresen blev valgt til referent. 

 

Heidi Gade Andersen konstaterede at generalforsamling var 

lovlig indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet 

korrekt.  

 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen:  

Ingeniøren den 6 december 2019 

Publiceret på ida.dk pr. 6 december 2019 

Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 11 

december 2019, 2 januar 2020, 17 januar 2020 samt 31 

januar 2020 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Dirigenten Heidi Gade Andersen 

 

Stemmeudvalg udpeges om det bliver nødvendig. 

Det blev ikke nødvendig. 

 

Derefter gennemgik Dirigenten, Heidi Gade Andersen 

dagsordenen.  

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 
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2. Fremlæggelse af afdelingens årsberetning til 

godkendelse 

Formanden, Lone Thyme Ørnstrup gennemgik beretningen. 

 

Silkeborg afdeling har 1348 medlemmer. Vi har afholdt 31 

arrangementer + en generalforsamling. Der har været 2158 

deltagere, en stigning på 70 oversidste år. Demografisk har 

vi klaret os meget godt. Der har vøret ca. 197 kr i tilskud per 

medlem. Evalueringen nåede op på 9,52 (ud af 10). 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

Beretningen findes på ida.dk. 

3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab og 

budget til godkendelse 

Kasseren, Torben Pedersen fremlagde regnskab og budget. 

Udgifter i 2019 på ca 190.000 

Budget for 2020 er 200.000 for 30 arrangementer. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskab og budget: 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens aktiviteter og 

planer 

Regionsformanden Heidi Gade Andersen gav en orientering 

over regionens aktiviteter. 

Der har været den højeste medlemsaktivitet målt indtil nu 

på 101,9% 

Der er også målt størst antal deltegere per arrangement 

nemlig 53. den var på 45 i 2019. Egenbetaling er steget til 

36,7 kr per deltager. Der fremgang på både antal deltagere, 

IDA medlemmer og førstegangs deltagere, med en lavere 

totalomkostning.   

 

Der var ingen spørgsmål til Heidi: 

 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Silkeborg Afdeling’s 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 

http://ida.dk/
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er der mulighed for dispensation. 

 

Der var ikke valg til formandsposten, da Lone Thyme 

Ørnstrup er valgt for følgende periode: 2019 til 2021 

 

Valgt første gang: 19 februar 2019. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

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

Bestyrelsesmedlemmer,  

der er på valg, og som genopstiller 

Lars Nørmølle 

Torben S. Pedersen 

 

Bestyrelsesmedlemmer der ikke kan genopstille 

Kjeld Andersen 

Hans Knudsen 

Jens Andresen 

 

Supplerende opstiller 

Terkel Budolfsen 

Helle Corvinius 

Jacob Jakobsen 

 

Valgt til bestyrelsen 

Lars Nørmølle 

Valgperiode: 2020 til 2022 

Valgt første gang: 2018 

 

Torben Pedersen 

Valgperiode: 2020 til 2022 

Valgt første gang: 2018 

 

Terkel Budolfsen 

Valgperiode: 2020 til 2022 

Valgt første gang: 2020 

 

Helle Corvinius 

Valgperiode: 2020 til 2022 

Valgt første gang: 2020 

 

Jacob Jakobsen 

Valgperiode: 2020 til 2022 

Valgt første gang: 2020 

 

Der var ingen opstillet til Suppleant 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne/disse 

Valgt som repræsentant 

Lone Thyme Ørnstrup 

 

Suppleant 

Torben S. Pedersen 
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8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. Valgt som revisor for 1 år 

Verner Rønnow 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Claus Kolle 

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, der 

ønskes behandlet i IDA. 

Ændring af Silkeborg Afdelings vedtægt 

a. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægterne §5, 
stk. 1 således flg. tekst: ”Bestyrelsen kan supplere sig 
med 1 eller 2 medlemmer herunder studiemedlemmer 
som observatører” udgår og erstattes med flg. 
tekst: ”Bestyrelsen kan supplere sig med op til 4 
medlemmer herunder studiemedlemmer som 
observatører” 

Forslaget blev vedtaget. Vedtægterne indsendes til IDA til 

godkendelse. 

 

10. Eventuelt 17 marts kl 17:00 er der et arrangement om kold fjernvarme 

på fjernvarmeværket. Der blev opfordret til at deltage. 

 

Reklame for arrangement på Autogaleriet i Herning. 19 

marts kl 18:00. Der blev opfordret til at deltage.  

 

IDA´s App virker ikke længere. 

 

Heidi Gade Andersen takkede for god ro og orden og gav 

ordet til formanden. 

 

 

 

Vinderup, 02.03.2020 

 
Heidi Gade Andersen 

 


