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Generalforsamling i IDA Fyn 
Referat 

14. juni 2021 

14. juni 2021 kl. 17 - 20 
Comwell H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C 
 

 

Referent: Helle Ekstrøm 
Til stede: 28 
Stemmeberettigede: 22 
 

Referat 

Velkomst Formanden Carl Per Sørensen bød velkommen. 
1. Valg af dirigent Per Bech blev valgt til dirigent. 

 
Per Bech konstaterede at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt, da generalforsamlingen blev 
indvarslet korrekt. (I 2021 er perioden forlænget 
til udgangen af 2. kvartal). 
 
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.” 
 
Varsel om indsendelse af forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen:  
Ing.dk 7. december 2020 
 
Publiceret på ida.dk pr. 26. marts 2021 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer 
pr. 14. april, 29. april, 12. maj og 27. maj. 
 
Udpeget til valgansvarlig 
 
Dirigenten meddelte, at hvis der bliver valg så 
bliver et valgudvalg nedsat 
 
Udpeget til stemmeudvalget  
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Dirigenten, Per Bech gennemgik dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af regionens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Carl Per Sørensen gennemgik 
beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
 Ingen spørgsmål 
 
Beretningen blev godkendt.  

3. Fremlæggelse af regionens 
årsregnskab til godkendelse 

Kassereren, Leif Lundgaard fremlagde 
regnskabet.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskabet 
 
 En deltager spurgte, om alle penge, som var 

tilovers fra regionerne, blev tilbageført til store 
IDA? 
Ja, blev der svaret 
 

 En anden deltager spurgte til et aflyst 
arrangement, som kostede kr. 450 pr. 
deltager? 
Carl svarede, at det var en Corona-aflysning, 
som var dyr. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

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

Formanden orienterede om rammeaftalen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer 
 
 Ingen spørgsmål 
 
Budgettet blev godkendt. 

5. Valg af regionsrådsformand. Valg til IDA Fyns regionsråd blev holdt iht. § 6. stk. 
2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Regionsformanden var ikke på valg. Han er valgt 
for perioden 2019 – 2022. 
 

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

VALG 
Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år 
 
Bestyrelsen foreslår 
 
Ewa P. Nielsen 
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Line Busk 
 
Andre kandidater 
 
Valgt til regionsrådet 
Ewa P. Nielsen 
Line Busk 
 
Valg af suppleanter – valgperiode 1 år 
Bestyrelsen foreslår 
 
Bolette Mohr Silassen 
Adrian Victoria Bøgh Salo 
 
Andre kandidater 
 
Valgt som suppleanter 
Bolette Mohr Silassen 
Adrian Victoria Bøgh Salo 
 
UDPEGNINGER – alle for 1 år 
 
AVU – 1 person 
Per Bech 
  
Afdelinger 
Repræsentanter – 2 personer 
Lars Bo Hanefeld Dziegiel 
 
Suppleanter – 2 personer 
Thomas Hessel Bundgaard 
 
Fagtekniske udvalg 
Repræsentanter – 2 personer 
Leif Henriksen 
Jytte Hinnerup 
 
Suppleanter – 2 personer 
 
Ungeudvalg 
Repræsentant – 1 person 
Mathilde Aagaard 
 
Suppleant – 1 person 
Simon Ølholm 
 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisionssuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Hans Stig Nielsen 
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Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Ebbe Knudsen 
 

8. Orientering om IDAs årsberetning, 
økonomi og kontingenter. 

Formand Thomas Damkjær Petersen 
orienterede. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
 Der var et spørgsmål, om der var lavet 

undersøgelser om krænkelser blandt IDAs 
medlemmer, hvilket Thomas svarede ja til. 

 Arbejder man på at forbedre webinardelen ift. 
en evt. netværksdel i forbindelse med 
webinarer? Thomas svarede, at der er 
opnormeret administrativt for at lave flere og 
bedre webinarer, og Thomas opfordrede til, at 
man endelig skulle prøve flere måder af ift. 
webinarer og se, hvad der virker bedst i de 
enkelte enheder. 

 En deltager mente, at det kunne være 
sværere at få deltagere på arrangementer i 
efteråret, da rigtig mange ting i privaten som 
fx runde fødselsdage etc. er udsat til efteråret, 
så alle vil ”konkurrere” om at se hinanden. 
Thomas svarede, at det var en rigtig god 
pointe, og INGEN enheder skulle føle sig 
forpligtiget til at præstere, men ”tag pulsen” 
og se, hvad der passer ind i jeres respektive 
enheder. Der er fuld opbakning fra IDA. 

 En deltager var en smule bekymret for, om 
webinarer ville være billigere at afholde, og 
det så ville blive på bekostning af at afholde 
fysiske arrangementer. Thomas svarede, at det 
skulle man ikke være nervøs for. Der er stor 
opbakning til fysiske arrangementer 
stadigvæk. 

 

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

Der er ikke indkommet forslag. 
 
 

10. Eventuelt Der var intet til dette punkt. 
Dirigenten Per Bech gav ordet til formanden. 
 
Formanden Carl Per Sørensen takkede for 
fremmødet og sagde tak for i aften. 
 

 
 



Ingeniørforeningen, IDA ∙ Kalvebod Brygge 31-33 ∙ 1780 København V ∙ ida.dk Side 5 
 

 
Referat godkendt. 
 
__________    ____________________________ 
Dato                                                Dirigent 


