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Side 1 
 
 

Udfyld de grå felter ved enten 

 At klikke på dem og skrive 

 Hoppe til næste felt med F11 og skrive 

 

Generalforsamling i IDA Trekantafdeling 

Referat 

12. maj 2021 

Dato: 10.6.2021 kl. 17:51 

Sted: Port House, Vendersgade 74, 7000 Fredericia 

 

Referent: Mark Gertz Rosendahl 

Til stede: 9 

Stemmeberettigede: 9 
 

Referat 

Velkomst Formanden Jacob Rasmussen bød velkommen. 

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

Jørgen Thyrsted Thomsen 

 

Jørgen blev valgt til dirigent. 

 

Mark Rosendahl blev valgt til referent. 

 

Dirigenten orienterede indledningsvis 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 konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt (i 

perioden 2021 er perioden forlænget til udgangen af 2. 

kvartal). 

 

Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen:  

Ing.dk 7/12 2020 

 

Publiceret på ida.dk pr. 19/4 2021  

Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 19/4 

2021 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Ikke anvendt 

 

Udpeget til stemmeudvalget  

Ikke anvendt 
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Dirigenten gennemgik dagsordenen.  

 

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af afdelingens årsberetning til 

godkendelse 

Formanden, Jacob Rasmussen gennemgik beretningen. 

 

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 

 
• Ingen spørgsmål 

 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab og 

budget til godkendelse 

Kassereren, Gitte Olander fremlagde regnskab og budget.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og budget: 

 
• Ingen spørgsmål 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Herefter skiftede dirigent til Jytte Hinnerup, der oprindeligt 

var udtænkt dirigentrollen. 

4. Orientering om regionens 

aktiviteter og planer 

Formanden orienterede 

 

Efterfølgende var der spørgsmål: 

 
• Hvad vil det sige at være aktiv i IDA Trekantafdelingen? 

Man planlægger og afholder arrangementer man selv har 

interesse i, når man har overskud. 

Ca. 6 årlige fysiske/virtuelle møder samt en 

generalforsamling 

 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til IDA Trekantafdelingens bestyrelse blev holdt iht. § 6. 

stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 

 

Der var ikke valg til formandsposten, da Jacob Rasmussen er 

valgt for følgende periode: 2020-2022 

 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til 

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

Bestyrelsesmedlemmer,  

der er på valg, og som genopstiller 

Mark Rosendahl 

Gitte Olander 

Eva Nissen 

 

Supplerende opstiller 

Søren Simonsen 

 

Valgt til bestyrelsen 

Mark Rosendahl 
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Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 2019 

 

Gitte Olander 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 2019 

 

Eva Nissen 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 2019 

 

Søren Simonsen 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 10. juni 2021 

 

Valgperiode 2 år 

 

Valg af suppleanter 

Følgende opstillede: 

Ingen 

 

Ingen valgt som suppleanter til bestyrelsen 

 

Valgperiode 1 år 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne/disse 

Punktet er ikke relevant, da bestyrelsen automatisk er 

repræsenteret af formand eller næstformand ved frafald 

 

Valgt som repræsentant for 1 år 

Ingen 

 

Suppleant for 1 år 

Ingen 

 

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

Gitte Song 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Ingen valgt 

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, der 

ønskes behandlet i IDA. 

Ingen 

 

10. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

 


