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Årsmøde i FUHR, IDA Syd  9. juni 2021 

Den 09-06-2021 

Kl. 19.30-21.00 

Vejen Idrætscenter, Petermindesvej 1, 6600 Vejen 

 

 

Referent: Jørgen Kjær Jensen 

Til stede: 12 

Stemmeberettigede: 9 
 

Referat 

Velkomst Formanden Birgit Kjærside Storm bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent Foreslået som kandidat til dirigentposten: 

Willy Fick 

 

Willy Fick blev valgt til dirigent. 

 

Jørgen Kjær Jensen blev valgt til referent. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig 

indkaldt, da generalforsamlingen blev indvarslet korrekt.  

 

Publiceret på ida.dk pr. 30.03.2021 

Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens medlemmer pr. 

30.03.2021 

 

2. Fremlæggelse af årsberetning Formanden, Birgit Kjærside Storm, gennemgik beretningen. 

Denne er vedlagt som bilag. 

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 

 

Efter et afklarende spørgsmål vedr. antal medlemmer samt 

gennemgang af medlemsstatistik blev beretningen taget 

til efterretning.  

 

  

3. Fremlæggelse af årsregnskab og decharge Kasseren gennemgik regnskabet for 2020. Bevilling kr. 

52.140 . Driftsaktiviteter kr. 31.277. Medlemsaktiviteter kr. 

27.613. Indtægter kr.6.750.  

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om fremtidigt arbejde og budget 

for løbende år 

Willy Fick fremlagde  budget. Mht. det fremtidige arbejde 

henvises til formandens beretning. 

Budget 2021: Tildeling kr. 47.000 Driftsaktiviteter kr. 25.000 

Medlemsaktiviteter 30.000  Indtægter kr. 8.000.  

Medlemsaktiviteter: 5 arrangementer med i alt 100 

deltagere. 
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Budgettet blev godkendt. 

 

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde Der henvises til notat udsendt fra IDA. 

 

6. Indkomne forslag Ingen 

 

 

7. Valg af formand Valg til IDA FUHR’s bestyrelse blev holdt iht. 

Forretningsorden for FUHR 

 

Dirigenten orienterede indledningsvis og i forbindelse med 

valghandlingen 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.” 

 

Dirigenten bemærkede også, at hvis, der er medlemmer, der 

ikke ønsker at være synlige med privat- eller arbejdsmail, er 

det muligt at være synlig med anden mail. I særlige tilfælde 

er der mulighed for dispensation. 

 

Birgit Kjærside Storm blev genvalgt til formand 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Willy Fick, Peder Uhd, Poul Kruse, Lise Byrgiel Jensen, Poul 

Brown, Leif Christensen, Jørgen Kjær Jensen, Arne Krogh 

Nielsen (Tilforordnet) 

  

9. Eventuelt Et bestyrelsesmedlem ville gerne høre om nogle af 

deltagerne havde gode ideer. En deltager foreslog, at der 

blev studenterrepræsentannter i FUHR. 

 

Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

Formanden takkede Dirigenten for god og kompetent 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

Formanden takkede for fremmødet og den gode debat. 

 

 

Dirigent: Willy Fick 

Sign.: Willy J. Fick 


