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Udfyld de grå felter ved enten 
� At klikke på dem og skrive 
� Hoppe til næste felt med F11 og skrive 

 

Generalforsamling i Sydfyns Afdeling 
Referat 

 

1. juni 2021 
kl. 18 – 20.30 
Restaurant Børsen, Gerritsgade 31, 5700 Svendborg 

 

Referent: Helene Markussen 
Til stede: 12 
Stemmeberettigede: 11 
 

Referat 

Velkomst Formanden Thomas Bundgaardbød velkommen. 
1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til 

dirigentposten: 
Mads Ragnvald Nielsen. 
Mads Ragnvald Nielsen blev valgt til 
dirigent. 
 
Helene Markussen 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.” 
 
Mads 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. december 2020. 
 
Publiceret på ida.dk pr. 22. april 2021 
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens 
medlemmer pr. 29. april og 12. maj 2021 
 
Dirigenten, Mads, gennemgik dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af 
forsamlingen. 
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2. Fremlæggelse af afdelingens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden,Thomas, gennemgik beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til 
beretningen: 
 
x Hvordan defineres Sydfyn? Kommunerne 

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland 
og Ærø. 

 
Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af afdelingens 
årsregnskab og budget til 
godkendelse 

Kassereren, Thorkild Wamsler, fremlagde 
regnskab (budget er reelt ikke relevant 
længere pga de gældende økonomiske rammer 
for afdelingen).  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til 
regnskab og budget: 
 
x Det er positivt, at medlemstilgangen 

er støt stigende. I øjeblikket er 
antallet af medlemmer over 1000. 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Formanden Carl Per Sørensen orienterede 
 
Efterfølgende var der spørgsmål: 
 
x Bliver der kigget på midlertidige 

tilskudsrammer? Ja, hvor priserne er 
påvirket af corona-situationen. 
 

5. Valg af formandjf § 5, stk. 2 Valg til Sydfyns Afdelings bestyrelse 
blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs 
Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Thomas Bundgaard er på valg. Thomas 
Bundgaardgen opstiller. 
 
Thomas Bundgaard blev valgt første gang: 
3. marts 2020 
Thomas Bundgaard kan genvælges for: 2 år 
 
Kandidater til formandsposten 
Thomas Bundgaard 
 
Thomas Bundgaard blev valgt som formand  
Valgperiode: 2 år 
Valgt første gang: perioden 2020-2021 
 
Valgperiode 2 år 
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6. Valg af medlemmer og 
suppleanter til bestyrelsen 
jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer,  
der er på valg, og som genopstiller 
- 
 
Valgt til bestyrelsen 
Sofie Matthiesen 
Valgperiode: 2021-2023 
Valgt første gang: 01-06-2021 
 
Valgperiode 2 år 
 
Valg af suppleanter 
Følgende opstillede: 
Mads Ragnvald Nielsen 
 
Valgt som suppleanter til bestyrelsen 
 
Mads Ragnvald Nielsen 
Valgperiode: 2020-2022 
Valgt første gang: 03-03-2020 
 
Valgperiode 1 år 

7. Valg af kandidat(er) til 
afdelingens repræsentant(er) i 
regionsrådet og suppleant(er) 
til denne/disse 

Valgt som repræsentant for 1 år 
Lars Bo Dziegiel 
 
Suppleant for 1 år 
Thomas Bundgaard 
 

8. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Lars Bo Dziegiel 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Jens Clausen 
 

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

 
Der er ikke indkommet forslag. 
 

10. Eventuelt Der kom en opfordring til at tænke i 
retning af at minimere barrierer for 
folk, der har børn og samtidig gerne vil 
engagere sig i IDA Sydfyn. 
I forlængelse af dette, kom en opfordring 
til at lave arrangementer for hele 
familien – hvad der kan lade sig gøre 
inden for de økonomiske rammer. 
Mads gav ordet til formanden. 

 
Referat godkendt. 
 
__________    ____________________________ 
Dato                    Dirigent 

mads ragnvald nielsen
2/6 2021




