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Generalforsamling i IDA Sjællands region  
Referat 

14. juni 2021 

7. juni 2021, kl. 18.30 - 20.00 
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 45, Ringsted 

 

Referent: Henriette Bloch Vejbæk 
Til stede: 39 
Stemmeberettigede: 32 
 

Referat 

Velkomst Formanden Christina Cohr bød velkommen. 
1. Valg af dirigent Henning Saabøll blev valgt til dirigent. 

 
Henning Saabøll konstaterede at 
generalforsamling 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. 24. februar 2021 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer 
pr. 4. marts 2021 
 
Udpeget til valgansvarlig 
Der blev ikke behov for en valgansvarlig 
      
 
Udpeget til stemmeudvalget  
Der blev ikke behov for et stemmeudvalg 
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Dirigenten, Henning Saabøll gennemgik 
dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af regionens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Christina Cohr gennemgik 
beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• Der blev fra salen nævnt at webinarer er 

landsdækkende, og ikke så lokalt forankret. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Beretningen findes på ida.dk. 

3. Fremlæggelse af regionens 
årsregnskab til godkendelse 

Kassereren, Mads Møller fremlagde regnskabet.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskabet 
 
• En af deltagerne efterlyste at man på 

årsregnskabet kan se hvor mange penge der 
er blevet bevilget for året. 

• En af deltagerne spurgte ind til hvorfor 
egenbetalingen på 33,4% i 2020 var lavere end 
de andre år? Formanden svarede, at det 
skyldes at IDA, grundet corona, aflyste nogle 
arrangementer som der stadig skulle betales 
for. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

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

Formanden orienterede om rammeaftalen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer 
 
• Når pengene fordeles mellem enhederne 

under regionen får IDA Sjælland 138.000 kr. 
Hvad skal de penge bruges til? 
De 138.000 kr. skal bruges til nytårskur, 
generalforsamling, regionsrådsmøder + buffer, 
hvor man kan søge penge til aktiviteter. 

 
Budgettet blev godkendt. 

5. Valg af regionsrådsformand. Valg til IDA Sjællands’s regionsråd blev holdt iht. 
§ 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Bestyrelsen foreslår 
Formanden er ikke på valg 
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Valgperiode 3 år 

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

VALG 
Direkte valg til regionsrådet – valgperiode 2 år 
 
Bestyrelsen foreslår 
Finn Thomsen 
Connie Tue Christensen 
 
Andre kandidater 
Ingen modkandidater 
 
Valgt til regionsrådet 
Finn Thomsen 
Connie Tue Christensen 
 
Valg af suppleanter – valgperiode 1 år 
Bestyrelsen foreslår 
Mette Dige Ohrt 
Hans Henrik Iuel 
 
Andre kandidater 
Ingen modkandidater 
 
Valgt som suppleanter 
Mette Dige Ohrt 
Hans Henrik Iuel 
 
UDPEGNINGER – alle for 1 år 
 
AVU – 1 person 
Britta Mejer Kristensen 
  
Afdelinger 
Repræsentanter – 2 personer 
Finn Vilholm (Vestsjællands afd.) 
Michael Birklund Simonsen (Lolland-Falster afd.) 
 
Suppleanter – 2 personer 
Poul Verner Andersen (Vestsjællands afd.) 
Vakant (Lolland-Falster afd.) 
 
Fagtekniske udvalg 
Repræsentanter – 2 personer 
Finn Bellstrøm Hansen (Byg Sjælland) 
Jesper Ourø Jensen (IDA El Sjælland) 
 
Suppleanter – 2 personer 
Kjeld Svend Grønbech (Byg Sjælland) 
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Poul Verner Andersen (IDA El Sjælland) 
 
Ungeudvalg 
Repræsentant – 1 person 
August Ohm-Hieronymussen (Studieudvalg) 
 
Suppleant – 1 person 
Maria W. Schmidt (Studieudvalg) 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisionssuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Kirsten Grahn Nielsen 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Kasper Møller 
 

8. Orientering om IDAs årsberetning, 
økonomi og kontingenter. 

IDAs næstformand Søren Fisher Vang 
orienterede. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• En deltager ville gerne vide: Kan I ikke bruge 

nogle af IDAs mange penge til at nedbringe 
ventetiden på karrieresamtaler? 
Man kan altid få en kort samtale via akut 
telefon, men ellers udbydes der også 1-mange 
tilbud til medlemmerne. 

• Kan du fortælle om me-to undersøgelse som 
IDA har lavet? 
IDA er ikke bedre end alle andre, så der er 
noget IDA skal adressere. 

• Hvor mange er der ansat i IDA?  
I IDAs koncern er der 245 ansat. Det er inkl. 
IDA Conference, Engineer the Future og IDA 
Forsikring. 

• Hvordan går det med IDAs whistleblower 
ordning? 
Der har ikke været nogle henvendelser.  
Der er blevet oprettet et sanktionsudvalg. 

• Hvor skal alle 175.000 medlemmer komme 
fra? Skal vi åbne op for nye medlemsgrupper 
for at nå målet? 
Med de medlemsgrupper vi har nu, kan vi 
godt nå målet. 

 

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

Ingen indkommende forslag 
 
 

10. Eventuelt Dirigenten gav ordet til formanden. 
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Formanden takkede de afgåede medlemmer af 
regionsrådet for deres arbejde og takkede 
dirigenten for hans ledelse af 
generalforsamlingen. 
 

 
 
 
Referat godkendt. 
 
26/6-2021  Godkendt via mail af Henning Saabøll 
__________      _______________________________________ 
Dato                                                             Dirigent 


