29. juni 2021

Generalforsamling i IDA Syd
Referat
Dato: d. 29-06-2021
Tidspunkt: 20:00-22:00
Sted: Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen
Referent: Chanett Roland fra IDAs administration
Stemmeberettigede: 45 tilmeldte / 39 stemmeberettigede

Velkomst

Formanden Jesper Esbensen bød velkommen.

1.

Følgende blev foreslået som kandidat til
dirigentposten: Poul Erik Verner.

Valg af dirigent og referent

Poul Erik Verner blev valgt til dirigent.
Chanett Roland 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.”
Poul Erik Verner 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 17-12-2021.
Publiceret på ida.dk pr. 8-3-2021.
Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens
medlemmer pr. 30-3-2021.
Udpeget til valgansvarlig
Der blev ikke behov for en valgansvarlig.
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Udpeget til stemmeudvalget
Der blev ikke behov for en valgansvarlig.
Dirigenten, Poul Erik Verner gennemgik
dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.

2.

Fremlæggelse af regionens
årsberetning til godkendelse

Formanden, Jesper Esbensen, gennemgik sin
beretning.
Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen:
Person 1 mente, at man skulle prøve at arbejde
med den nuværende struktur i IDA Syd - eks.
etablere en afdeling i henholdsvis Haderslev og
Tønder.
• Jesper svarede, at da der eks. kun er 69
medlemmer i Tønder, så vil det gøre det svært at
forsvare at etablere en ny gruppe.
Person 2 mente, at det ud over at nedlægge BGruppen (Referent: Byggeteknisk gruppe), som
Jesper nævnte som et muligt forslag i sin
beretning, så ville det være en god idé også at
nedlægge E-gruppen, da personen ikke mente
at det udvalg laver noget.
Person 3 kom med et forslag om, at Jan
Timmermann måske kunne hjælpe Bgruppen i gang igen, da det ikke er en døende
gruppen. Det er faktisk den medlemsgruppe,
som har flest medlemmer i IDA Syd. Personen
mente, at IDA Syd har de afdelinger, som der skal
være og at der skal ikke være flere.
Person 2 ytrede endnu engang, at de passive
udvalg, som ikke fører til noget, skal nedlægges.
Jan Timmermann: Takkede for person 3’s forslag,
men forklarede, at for at have en B-gruppe, så
kræver det, at man har nogle medlemmer, som
har lyst til at lave noget for medlemmerne. Han
foreslog, at de kunne se på det på den anden
side af Corona.
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Person 4 foreslog, at man selv kan være med til
at vælge sit tilhørsforhold i forhold til afdelinger i
stedet for som det er nu, hvor man automatisk
bliver tilknyttet den afdeling, som enten er
dækkende for sin bopæl eller arbejdsplads. Det
kan jo være at man føler sig mere forbundet til
end anden afdeling end dem man automatisk er
blevet tilknyttet.
•

En deltager svarede dertil, at man jo altid
er velkommen til at deltage i alle
arrangementer i IDA Syd.

Person 2 ytrede endnu engang, at han mente at
passive enheder skal sløjfes og mente b.la. at der
i IDA Syd var tale om magtmisbrug.
Person 5 spurgte ind til hvad B-gruppen er, som
var blevet nævnt et par gange herunder i
formanden beretning? Han spurgte ligeledes ind
til hvad GDPR er og om der er mulighed for at
IDA kan løsne op for nogle af GDPRrestriksionerne ved eks. blot at underskrive et
stykke papir?
•

Lene Christensen fra IDAs administration
svarede, at det ikke er så lige til, og at det
kræver et aktivt samtykke, som man kan
kræve kan blive trukket tilbage.

Beretningen blev herefter godkendt.

3.

Fremlæggelse af regionens
årsregnskab til godkendelse

Kassereren, Lars Hjorth Jensen, fremlagde
regnskab og budget.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

4.

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

Kassereren fremlagde budgettet for det
kommende år.
Efterfølgende var der ingen spørgsmål.
Budgettet blev godkendt
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5.

Valg af regionsrådsformand.

Der var ikke valg til formandsposten, da Jesper
Esbensen er valgt for perioden: 2020-2023.

6.

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

Regionsrådsmedlemmer på valg:
•

Lars Hjorth Jensen (2017-2021) kan
genvælges, og blev genvalgt for perioden:
2021-2023.

•

Henrik Hardt-Madsen (2019-2021) kan
genvælges, og blev genvalgt for perioden:
2021-2023.

•

Sieghard Fritz Sørensen (2017-2021) kan
genvælges, og blev genvalgt for perioden:
2021-2023.

Valgperiode 2 år
Suppleant for 1 år
• Poul Erik Verner stillede op og blev valgt
for perioden: 2021-2022.
•

Claus Sass Hvass stillede op og blev valgt
for perioden: 2021-2022.

Valgperiode 1 år
Udpeget for AVU-udvalget:
•

Jakob Nørremark, som blev valgt for
perioden: 2021-2022.

Valgperiode 1 år
Udpeget for afdelingerne:
•

•

Preben Birr-Pedersen fra IDA
Trekantafdelingen blev udpeget for
perioden: 2021-2022
Tobias Langer Knudsen fra IDA
Sønderjyllands afdeling blev udpeget for
perioden: 2021-2022.

Valgperiode 1 år
Repræsentant for fagtekniske udvalg:
• Hanne Jerrik Sørensen fra Kemiteknisk
Udvalg blev udpeget for perioden: 20212022.
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•

Torben Juul Kristensen fra Elektroteknisk
Gruppe blev udpeget for perioden: 20212022.

Valgperiode 1 år
Repræsentant for Ungeudvalg
• Der blev ikke udpeget nogle ungeRepræsentanter, da det pt. ikke er helt klart
hvilke Sam’er, der er tilknyttet IDA Syd.
Valgperiode 1 år.

7.

Valg af kritisk revisor og
revisionssuppleant.

Revisor
Arne Broberg (2019-2021) var på valg og kan
genvælges. Han modtog genvalg for perioden:
2021-2022.
Valgperiode 1 år
Revisionssuppleant
Hans Jørgen Raben (2019-2021) var på valg og
kan genvælges, men ønskede ikke at blive
genvalgt.
Der var ingen, som meldte sig som
revisorsuppleant. Så der er pt. en vacant post.
Valgperiode 1 år.

8.

Orientering om IDAs årsberetning,
økonomi og kontingenter.

Thomas Damkjær Petersen gennemgik sin
beretning.
Generalforsamlingen klappede efterfølgende.

9.

Indkomne forslag, herunder forslag, Der er kommet ét forslag v. Michael Lamon.
der ønskes behandlet i IDA.
Det anmodes at fremlægge ændringsforslag om
følgende om valg af betyrelsesmedlemmer,
formand mv. i regionsrådet:
§5. Regionsrådet
Der ønskes tilføjet:
Et regionsrådsmedlem kan ikke genvælges,
såfremt valget overskrider 6 års reglen. Dette
gælder uanset hvilken post der bestrides i
bestyrelsen.
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For at sikre alle ligelig adgang til valg
fremsætter følgende forslag:
Ved offentliggørelse af valg, må det ikke fremgå,
at tidligere valgte ønsker genvalg.
Dette ønskes vedtaget med udgangspunkt i
motivet omkring at få nye medlemmer i
bestyrelserne og ikke ”udsende” signaler om at
pladserne på forhånd er besat af tidligere valgte
eller udpegede.
Michael Lamon udtrykte at han ønsker nye
kræfter i bestyrelsen, men ønsker ikke
nødvendigvis selv at deltage i betyrelsesarbejdet.
Der var lidt forvirring om den videre proces i
forhold til forslaget om den ønskede
vedtægtsændring. Jesper Esbensen sagde, at de
ikke kunne stille det til afstemning den dag, da
det var først gang at de så forslaget i netop
denne form. Partnerne blev i stedet enige om at
regionsrådet tager forslaget til efterretning og
videre behandling.
En deltager spurgt om resten af
generalforsamlingen ville få at vide hvad der
kommer til at ske med forslaget.
•

Jesper Esbensen svarede at det vil blive
behandlet ordentligt, men skal igennem
regionsrådet samt administrationen.

Lamon henvente sig til Thomas Damkjær
Petersen og bad ham om at tage sig af sagen.

10. Eventuelt

Poul Erik Verner gav ordet til formanden.
Der var ingen spørgsmål under eventuelt.
Jesper Esbensen takkede Birgit for sine mange
års arbejde i regionsrådet og gave hende en gave
som tak.
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Referat godkendt.
7-7-2021
Dato

Godkendt via mail af dirigent Poul Erik Verner
Dirigent
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