
Dagsorden
o Valg af dirigent.

o Fremlæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.

o Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.

o Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

o Valg af Regionsrådsformand.

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

o Valg af kritisk revisor & revisorsuppleant.

o Orientering om IDA’s årsberetning, økonomi og kontingenter.

o Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

o Eventuelt.



Beretning

Nordsjællands Region

2020



Antal medlemmer i regionen





o Hvad har regionen arbejdet med i år

o Økonomi

o Samarbejde - Klynge

o Fagteknik: Nedlægning – Oprettelse

o Unge DTU – Ballerup

o Nye aktiviteter

















Rammeaftale for Nordsjællands region 2021



o Hvad skal regionen arbejde med i 2021

o Skaffe flere unge til opgaver og bestyrelser

o Flere arrangementer for unge

o Mere fagteknik, den nye model

o Nyt lokale

o Større arrangementer

oEn jævn fordeling af aktiviteter i regionen

oFå så meget som muligt for pengene



o Arrangements antal

o Arrangementer 320 stk

o Førstegangsdeltager 2500 stk

o Tilmeldte medlemmer 5500 stk

o Tilmeldte 9500 stk



Økonomi 2021

o Seniorudvalget 60.000 kr

o Arrangementsudvalget 80.000 kr

o Hillerød afdeling 250.000 kr

o Furesø-Egedal afdeling 385.000 kr

o Øresund afdeling 50.000 kr

o Ungeudvalg 60.000 kr

o Studieudvalget 120.000 kr

o Kompetenceforum 250.000 kr

o IDA Fagteknik 135.000 kr

o IDA Nordsjælland 260.000 kr



IDA Center 
Hillerød

Helsingørsgade 30

3400 Hillerød



IDA Center 
Hillerød



IDA Center 
Hillerød

• Kom til indvielse af IDA Center Hillerød 
fredag den 3. september 2021 

• Fremover vil lokalet kunne anvendes af alle 
medlemmer i IDA Nordsjælland til IDA 
relateret arrangementer

• Nærmere oplysninger vil kommer på IDA 
Nordsjællands hjemmeside og i nyhedsbrev



Fagteknik IDA 
Nordsjælland 

Det fagtekniske er i forandring …



Hvad er Fagteknik IDA Nordsjælland? 

• Fagteknik er den enhed i IDA Nordsjælland, som har til formål at udvikle og 
udvide medlemmernes faglige bevidsthed og værdi.

• Fagteknik inkluderer alle faglige kompetencer, interesser, beskæftigelser og 
aldersgrupper.

• Fagteknik er et netværk af IDA-medlemmer og interesserede, der ønsker at 
bidrage til Fagtekniks formål.

• Fagteknik er netværket hvor deltagerne kan ideudvikle og ideudveksle.

• Fagteknik udbyder arrangementer, kurser mm - fortrinsvis for IDA’s medlemmer -
og andre aktiviteter i lokalområdet som fremmer medlemmers faglige interesser 



Fagteknik har forladt de tidligere fagtekniske gruppers 
snævre faglige områder og traditionelle 
bestyrelsesarbejde.

Fagteknik er et netværk af medlemmer, der er samlet i 
et virtuelt forum (MS Teams). Der er oprettet ca. 10 
Temagrupper hver med ret brede emneområder. 
Medlemmerne indgår dynamisk i én eller flere 
temagrupper.

Denne organisation gør det muligt for alle aldersgrupper, 
forskellige faglige interesser og erfaringer at være 
tilknyttet Fagteknik og få spændene og udfordrende 
sparring og kunne bidrage med attraktive 
arrangementer.

Fagteknik prioriterer aktiviteter, der giver faglig viden i 
forbindelse med forståelse og løsning af 
samfundsrelevante.

Oversigt over temagrupper

Byggeri og anlæg

Energi, miljø og bæredygtig udvikling

Fødevare

It, datakommunikation og elektronik

Innovation, design og ny teknologi

Kemi, plast og materialer

Produktion, automation og industri

Ledelse, iværksætteri og arbejdsmiljø

Sundhed

Transport og infrastruktur



Fagteknik IDA Nordsjælland
Vi har bruge for hinanden …

Har du gode idéer til kommende arrangementer?

Har du lyst til at vide noget mere om Fagteknik?

Vi holder lejlighedsvis mindre intro-møder, hvor du kan møde os, hvor vi kan udveksle 
idéer og hvor du kan finde dit Fagteknik netværk.

Du kan komme i kontakt med Fagteknik IDA Nordsjælland

Kjeld Gammelgaard, formand - Mail: Kjeld.Gamelgaard@m.ida.dk - Tele: 40 43 11 15

Dan Larsen Skov, næstformand - Mail: Dan.Skov@m.ida.dk - Tele: 22 76 14 95

Helle Borch Koordinator - Mail: hbo@ida.dk - Tele: 33 18 46 50

Eller se os på hjemmesiden Fagteknik (under opbygning)

mailto:Kjeld.Gamelgaard@m.ida.dk
mailto:Dan.Skov@m.ida.dk
mailto:hbo@ida.dk
https://ida.dk/viden-og-netvaerk/regionale-netvaerk/ida-nordsjaelland/fagteknik-ida-nordsjaelland


Tak for jeres deltagelse

o Tak til Thomas

o Tak til dirigenten

o Tak til deltagerene


