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Generalforsamling i Furesø-Egedal Afdeling 
Referat 

03. Juni 2021 

Torsdag, den 3. juni 2021, kl. 19.30 
Gedevasevang Centret, Hestetangsvej 30A, 3520 Farum 
 

 

Referent: Stig Skødt 
Til stede: 27 
Stemmeberettigede:Ikke relevant 
 

Referat 

Velkomst Formanden Jens Ramsøe Rasmussen bød 
velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til 
dirigentposten: 
Keld Aagesen 
 
Keld Aagesen blev valgt til dirigent. 
 
Stig Skødt 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.” 
 
Keld Aagesen 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: 7. december 2020 
 

 Publiceret på ida.dk pr. 9. marts 
2021 

- Udsendt i nyhedsbrev 1. gang til 
afdelingens medlemmer pr. 10. marts 2021 
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Udpeget til valgansvarlig 
Punktet blev udsat indtil det viser sig 
om det skal benyttes 
 
Udpeget til stemmeudvalget  
 
Punktet blev udsat indtil det viser sig 
om det skal benyttes 
 
Dirigenten, Keld Aagesen gennemgik 
dagsordenen.  
 
Dagsordenen blev godkendt af 
forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af afdelingens 
årsberetning til godkendelse 

Formanden, Jens Ramsøe Rasmussen 
gennemgik beretningen. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål til 
beretningen: 
 
Spm.: Otto Liljendal: Kan der arrangeres 

et besøg ved en forhandler/mekaniker 
der kan fortælle noget om El-biler. 

Sv. Jens Rasmussen svarer at det var en 
god idé, og at han havde kontakter 
hvor han vil høre om det er muligt. 

Otto: Oplyste at han har også en kontakt 
som han vil sende til Formanden. 

 
Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af afdelingens 
årsregnskab og budget til 
godkendelse 

Kassereren, Tue Bertelsen fremlagde 
regnskab og budget.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til 
regnskab og budget: 
 
Kommentar.: Jens Rasmusen: Tilskuddet fra 

IDA er fiktivt, da det ved årests 
udgang sættes til præcist at dække 
underskuddet. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens 
aktiviteter og planer 

Regionsformanden orienterede. 
 
Der er i 2020 gennemført 649 Webinarer 
som det nu overvejes om det fremover skal 
støttes, eller om det slutter når 
Coronaen er overstået. 
Der har været lidt bekymring om de 
frivillige har mistet gejsten, men det 
har heldigvis ikke været tilfældet. 
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Der er heldigvis kommet gang i 
arranmgementerne igen, men det er 
spænende at følge om det fortsætter. Der 
udvides hele tiden i antallet af 
arrangementer i Regionen så det vækker 
lidt bekymring om der fortsat er deltager 
til så mange arrangementer. 
 
Herefter blev omstruktureringen af de 
fagtekniske grupper gennemgået. 
 
Regionsformanden har den holdning at 
mangler vi penge forsøger vi at skaffe 
dem, og er der ikke flere stopper vi med 
at lave arrangementer. 
 
Efterfølgende var der spørgsmål: 
 
Spm.: Otto Liljendal: Hvordan går det med 

at bearbejde ingeniøren (bladet) så 
alt ikke koster penge (PRO-
arrangementer) 

SV.: Det går ikke så godt men der 
arbejdes på det. 

 
 

5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Furesø-Egedals Afdelilngs 
bestyrelse blev holdt iht. § 6. stk. 2 i 
IDAs Afstemnings- og valgvedtægt. 
 
Der var ikke valg til formandsposten, da 
Jens Ramsøe Rasmussen er valgt for 
følgende periode:  
(1. valg: 2016-2018, 2. valg: 2018-2020. 
3. valg: 2020-2022.) 
 

6. Valg af medlemmer og 
suppleanter til bestyrelsen 
jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer,  
der er på valg, og som genopstiller 
 
 
Valgt til bestyrelsen 
Marie Louise Esbech 
Valgperiode: 2021 - 2023 
Valgt første gang: 2019 
 
Kamilla Emde 
Valgperiode: 2021 - 2023 
Valgt første gang: 2019 
 
Valgperiode 2 år 
 
Begge modtager genvalgt 
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Valg af suppleanter 
Der var ingen der stillede op som 
suppleanter. 
 

7. Valg af kandidat(er) til 
afdelingens repræsentant(er) i 
regionsrådet og suppleant(er) 
til denne/disse 

Valgt som repræsentant for 1 år 
Jens Rasmussen 
 
Suppleant for 1 år 
Tue Bertelsen 
 

8. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 
Gert Pau Mortensen 
 
Valgt som revisorsuppleant for 1 år 
Ole Søeberg 
 

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

Der er ikke indkommet forslag.  
 

10. Eventuelt IAB. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god 
ro orden gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede også forsamlingen og 
dirigenten for det gode arbejde. 
 

 
Referat godkendt. 
 

__6.juni 2021____     
Dato                 Dirigent 


