
Generalforsamling: 

 

1. Dirigent: Poul Kusk  

Referent: Rehné Vokstrup 

 

2. Årsberetning: 

Kan vi hedde Randers-Favrskov?  

Fokus på paragraf 2, stk. 1 – Vi laver kollegiale, arbejdsmæssige og sociale begivenheder, samt 

herunder fagtekniske arrangementer i form af møder eller virksomhedsbesøg. 

Introduktion af bestyrelsen – vi holder ca. 5 møder om året. 

Gennemgang af events siden sidste GF. Herunder et overblik over gennemsnitlige feedbackscore 

for events. Score på 9,64. Også overblik over prisen på de forskellige events. Randers ligger på en 

delt 4 plads med gennemførte events, og nr. 1 målt på eventscore. Dette er til trods for masser af 

aflysninger, udskydelser og nedskaleringer pga. Corona. 

Vi fik kørt vores IT -strategi -> Facebook som kommunikationsform 

 

Vi vil konstituere en ny formand, Poul Kusk, og titlen overdrages i sommeren 2021 

Der overrækkes et par arbejdtshandsker og en fin vin til nuværende næstformand, Poul Kusk. 

Der overrækkes en gaveboks til nuværende formand, Kim Merrild Thuesen 

Årsberetning godkendt 

 

3. Regnskab og budget 

Udgifter ca. 294k, indtægter 129K, underskud/tilskud fra IDA på 165k 

I forbindelse med covid aflysninger, har IDA mistet penge. Derfor er underskuddet større end 

normalt. Bl.a. på grund af vi brændte inde med billetter. 

Regnskabet godkendt 

 

4. Regionens planer 

Christina siger at det har været et atypisk år, der har været en udfordring for IDA’s afdelinger. Men 

der er kommet gode webinarer der har afløst de fysiske. Robotworkshops har været en genial 

succes, endda med medlemmer fra Færøerne. Maker Faire Aarhus, første weekend i efterårsferien 

er sat på stablen. Regionsbestyrelsens prioritet nr. 1 er fysiske events. 

Alle enheder har søgt KUR pulje, og vi er nærmest forsikret pengene næste år. KUR pulje er 

overskudspengene fra Regionernes overskud. Rammeaftaler gennemgås, da det skal bruges til 

surveys. 

Christina takker for samarbejdet, og der oplæses ordret brev fra hende. Hun stopper som formand 

for regionen d. 7 juni. 

 

5. Ny formands planer 

Fremtidig økonomi: penge allokeres i puljer pr kvartal. Forventer at der kommer flere 

arrangementer.  

Fremtidige medlemmer: Poul stiller op som formand. Lars Bræstrup, Lars Yde, og Borsi C. spørges 

om de stiller op. Poul stiller op som regionsrådsrepræsentant. 

Arrangementer: Der skal laves nye kreative arrangementer, herunder med brainstorms og hjælp til 

det nye system. Vi skal holde fast i game events, men også tage input fra medlemmerne. Flere 



fredagssøl! Fokus på flere grønne events. 

Netværk: Poul har haft fat i Borgmesteren, AU, DTU, og erhverv Randers; For at få flere 

studiemedlemmer i bestyrelsen i Randers. Og for at mobilisere studiemedlemmerne for aktiviteter i 

IDA Randers.  

Synlighed i regionen: Der diskuteres omkring evalueringsskemaer på lokal og nationalplan. 

 

6. Valg af Poul Kusk som formand - godkendt 

 

7. Valg af bestyrelse  

Nicole som medlem (valgt næstformand) - godkendt 

Finn Dahl som medlem – godkendt 

Lars Bræstrup som medlem - godkendt 

Lars Yde som medlem - godkendt 

Borsi som medlem - godkendt 

Rehné som suppleant - godkendt  

Benedikte som suppleant - godkendt 

 

8. Valg af repræsentanter til regionsrådet og suppleant -> Poul Kusk til repræsentant, der blev ikke 

valgt suppleant. 

 

9. Valg af Kritisk Revisor og revisorsuppleant 

Jørn Runge som KR 

Iver Worm som suppleant 

 

10. Indkommende forslag? 

IDA app er fortid (dødfødt). Hvad er de nye muligheder – Poul spørger i regionen.  

 

11. Eventuelt 

Til næste bestyrelsesmøde, se på reglerne som observatør - Kim som Observatør? 

 

 

 

Underskrift Dirigent 

 

 


