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Generalforsamling i IDA Nordsjælland 
Referat 

30. juni 2021 

Mandag 21. juni 2021, kl. 19.00 - 20.30       

C4 Videncenter, Krakasvej 17, Hillerød 

 

Referent: Henriette Bloch Vejbæk 
Til stede: 40 
Stemmeberettigede: 32 
 

Referat 

Velkomst Formanden Søren Skibstrup Eriksen bød 
velkommen. 

1. Valg af dirigent Ivan Lilleng blev valgt til dirigent. 
 
Ivan Lilleng 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. 7. april 2021 
Udsendt i nyhedsbrev til regionens medlemmer 
pr. 7. april 2021 
 
Udpeget til valgansvarlig 
Ivan Lilleng 
 
Udpeget til stemmeudvalget  
Henrik Thamdrup 
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Dirigenten, Ivan Lilleng gennemgik 
dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af regionens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Søren Skibstrup Eriksen gennemgik 
beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• En aktiv ville vide hvordan man booker lokale i 

det nye IDA Center Hillerød? 
Du vil få mulighed for at booke lokale via en 
googlekalender, som du vil få adgang til. 

• En deltager fra salen ville vide hvad klynger 
er? 
Det er afdelingerne der mødes og fordeler 
penge og aktiviteter mellem sig. Det fungerer 
ikke så godt, men er ikke nedlagt endnu. 

• Nogle havde problemer med at læse slides, 
hvilket blev taget til efterretning. 

• En deltager ville vide hvad Søren havde at sige 
til at han blev valgt ind for at styrke 
fagteknikken i Nordsjælland og nu var alle 
enheder nedlagt til fordel for Fagteknik, IDA 
Nordsjælland. 

• Sørens svar var at vi er startet på en frisk og 
enheden har en masse arrangementer. 
Enheden mangler bare det sidste skud.  
 

Beretningen blev godkendt.  

3. Fremlæggelse af regionens 
årsregnskab til godkendelse 

Kassereren, Monique Palmvig fremlagde 
regnskabet.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til regnskabet 
 
• Der blev fra salen bedt om at man fremover 

kunne vise et reelt regnskab, hvor man kan se 
hvor mange penge IDA Nordsjælland har fået 
og hvor mange penge IDA Nordsjælland har 
brugt. 

• Det blev nævnt fra salen at det kunne være 
svært at godkende regionens årsregnskab på 
baggrund af det underskrevne årsregnskab 
som forelå fra IDA. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om rammeaftaler for 
indeværende år. 

Formanden orienterede om rammeaftalen. 
 



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

Side 3 
 

Fremlæggelse af budget til 
godkendelse. 

Efterfølgende var der spørgsmål/kommentarer 
 
• En deltager ville gerne have at tallene for de 

enkelte enheder sat i forhold til hvad de fik 
året før. 

• Der var en længere meningsudveksling om 
man kunne godkende på det grundlag der 
forelå. 
Svaret var at det er aftalt med de enkelte 
enheder hvad de skal have, og det er blevet 
godkendt på de enkelte afdelingers 
generalforsamlinger. 

• En enkelt deltager ville gerne have at vide 
hvad forskellen på ungeudvalget og 
Studieudvalget er. 
Svaret var at Ungeudvalget laver 
arrangementer for bl.a. børnefamilier og 
Studieudvalget er studerende der laver 
arrangementer på studiestederne. 

 
Budgettet blev godkendt. 

5. Valg af regionsrådsformand. Valg til IDA Nordsjælland’s regionsråd blev holdt 
iht. § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- og 
valgvedtægt. 
 
Formanden er ikke på valg. 
 
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 
Nils Rude Petersen 
Marie Louise Esbech 
 
Andre kandidater 
Jørgen Harbst 
 
Valgt til regionsrådet 
Nils Rude Petersen 
Marie Louise Esbech 
Jørgen Harbst 
 
Valg af suppleanter – valgperiode 1 år 
Bestyrelsen foreslår 
Inge Munch 
Kjeld Gammelgaard 
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Valgt som suppleanter 
Inge Munch 
Kjeld Gammelgaard 
 
UDPEGNINGER – alle for 1 år 
 
AVU – 1 person 
Knud Melballe Olsen 
  
Afdelinger 
Repræsentanter – 2 personer 
Jens R. Rasmussen (Furesø-Egedal Afd.) 
Janina Szpilman (Hillerød afd) 
 
Suppleanter – 2 personer 
Tue Bertelsen (Furesø-Egedal Afd.) 
Peter Tolstrup Christensen (Hillerød Afd.) 
 
Fagtekniske udvalg 
Repræsentanter – 2 personer 
Søren Andersen Dromph (Fagteknik) 
Vakant 
 
Suppleanter – 2 personer 
Vakant 
Vakant 
 
Ungeudvalg 
Repræsentant – 1 person 
Jonas Lambrechtsen (Studieudvalg) 
 
Suppleant – 1 person 
Vakant 

7. Valg af kritisk revisor og 
revisionssuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Monique Palmvig 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Stig Porep Birkemose 
 

8. Orientering om IDAs årsberetning, 
økonomi og kontingenter. 

Formand Thomas Damkjær Petersen 
orienterede. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 
 
• Der var ros til IDAs formandsberetning. 
• En af deltagerne spurgte til hvorfor IDAs 

formand ikke nævnte udrulning af det nye 
arrangementssystem. Der har været nogle 



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

Side 5 
 

opstartsproblemer, men de aktive var glade 
for det nu. 

• En anden deltager kommenterede også at 
IDA havde været gode til at rette op på fejl i 
det nye arrangementssystem. 

 

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

Ingen indkommende forslag. 
 

10. Eventuelt Deltagerne blev gjort opmærksomme på at der 
lå en folder de kunne tage, når de gik om den 
nye enhed Fagteknik, IDA Nordsjælland. 
Dirigenten gav ordet til formanden som takkede 
dirigenten og kasseren for deres indsats og 
takkede deltagerne fordi de kom. 

 
 
 
Referat godkendt. 
 
1/7-2021          Godkendt via mail af Ivan Lilleng  
__________              __________________________________ 
Dato                                                Dirigent 


