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Generalforsamling i Roskilde-Køge Afdeling 27.maj 2021 

27. maj 2021 kl 18 
Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, Roskilde 

 

Til: stede: 14 medlemmer + 1 ikke-medlem 

 

Velkomst Formanden Lars Petersen bød velkommen.  
 

1. Valg af dirigent og 
referent 

Ove Bardenfleth Nielsen blev valgt til dirigent 
 
Grethe Bonde blev valgt til referent 
 

Dirigentens 
indledning 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, 
da generalforsamlingen var blevet indvarslet korrekt.  
 
Dirigenten konstaterede at varslet for indkaldelse af forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen var publiceret i Ing.dk 7. 
december 2020  
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt:Publiceret på ida.dk 9. april 
2021.Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer 14. april 2021 

 
Udpeget til valgansvarlige 
Christina Cohr 
Ove Bardenfleth Nielsen 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af 
afdelingens 
årsberetning til 
godkendelse 

Lars Petersen gennemgik beretningen. 
Han konstaterede at Corona-situationen havde været væsentlig for 
bestyrelsens aktivitetsniveau  
 
Arrangementer 
Medlemmernes mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter har været 
meget begrænset. Der havde i årets løb været en stigning i online 
aktiviteter med stor deltagelse af medlemmerne 
Bestyrelsen opfatter året som tilfredsstillende 
 
Egenbetalingen for deltagere i arrangementer er på 46%.  
Beretningen blev godkendt. Beretningen findes på ida.dk. 
 

Spørgsmål til 
beretningen 

Beskrivelse af spørgsmål 
Ingen spørgsmål 
 

http://ida.dk/
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3. Fremlæggelse af 
afdelingens 
årsregnskab og 
budget til 
godkendelse 

Kasseren, Thormann Madsen fremlagde regnskab og budget.  
 
Der er søgt om 220.000 kr. til arrangementer næste år 
 
IDA-tilskud for afd. er på 220.000 kr.. Heraf er der brugt 169.697 til 
arrangementer.Tilskuddet pr.IDA-medlem er på 25 kr pr. tilmeldt 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Orientering om 
regionens 
aktiviteter og 
planer 

Christina Cohr orienterede om regionens aktiviteter.  
Se beretning på ida.dk.  
 

 

5. Valg af formand jf § 
5, stk. 2 

Valg til R/K’s bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- 
og valgvedtægt. 
 
Dirigenten orienterede indledningsvis og i forbindelse med 
valghandlingen om synlighedskravet for valgte i bestyrelsen.  
 
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 er der mulighed for 
dispensation. 
 
Formanden er ikke på valg. 
 

6. Valg af medlem-
mer og supple-
anter til besty-
relsen jf. § 5, stk. 2 
og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer 
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg Allan Christian Larsen 
og Grethe Bonde. 
Der var kampvalg, da Keld Grønbech havde ønske om at blive valgt til 
bestyrelsen 
Stemmerne fordelte sig med 3 stemmer til Keld Grønbech, 11 
stemmer til Allan Christensen og 13 stemmer til Grethe Bonde  
 
Valgt til bestyrelsen 
 
Allan Christian Larsen 
Valgperiode 2021-2023 
Valgt 1. gang 2019  
 
Grethe Bonde 
Valgperiode 2021-2023 
Valgt 1. gang 2019 
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Valg af suppleanter 
Tom Ferslev Jakobsen genvælges 
Valgperiode: 2021-2022 
 

7. Valg af afdelingens 
repræsentant i 
regionsrådet og 
suppleant(er) til 
dette 

Valgt som repræsentant til regionsrådet 
Lars Pedersen genvælges 
 
Suppleant 
Ernst Theill genvælges 
 

8. Valg af kritisk 
revisor og 
revisorsuppleant 

Valgt som revisor for 1 år 
Vagn Hedegård genvælges 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Henning Christensen vælges 
 

9. Indkomne for-slag, 
der ønskes 
behandlet i IDA. 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen 
 

10. Eventuelt Et medlem stillede forslag om at IDA’s arrangementer blev mere 
bæredygtige. Det blev diskuteret og forslag om samkørsel 
arrangemeter med indlæg om bæredygtighd blev fremsat. 

 
 
Referat godkendt 
 
 
13/6-2021  Godkendt pr. mail af Ove Bardenfleth Nielsen 
Dato   Dirigent 


