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Generalforsamling i Bornholms Afdeling 

Referat 

25. maj 2021 

Tirsdag 25. maj 2021, kl. 19.00 

Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne 

  

 

 

Referent:Torben Vesth Hansen 

Til stede: 13 

Stemmeberettigede: 13 
 

Referat 

Velkomst Formanden Kenneth Hennings bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent Følgende blev foreslået som kandidat til 

dirigentposten: 

 

Daniel van Dijk Jacobsen 

 

Daniel van Dijk Jacobsen blev valgt til dirigent. 

 

Torben Vesth Hansen 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.” 

 

Daniel van Dijk Jacobsen 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. 28. april 2021 
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⋅ Udsendt i nyhedsbrev til afdelingens 
medlemmer pr. 29. april, 6. maj, 12. maj og 18. 
maj 2021 

 

 

Udpeget til valgansvarlig 

Dirigenten 

 

 

 

Dirigenten, gennemgik dagsordenen.  

 

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af afdelingens 

årsberetning til godkendelse 

Formanden, Kenneth Hennings gennemgik 

beretningen. 

 

Siden sidste generalforsamling har der været 

meget lille aktivitet, da det ikke har været muligt 

gennemføre arrangementer pga. corona. 

Formanden vil gerne have forslag til 

arrangementer fra medlemmerne 

 

Efterfølgende var der spørgsmål til beretningen: 

 
• Der blev spurgt til om man havde overvejet 

digitale arrangementer, man mente ikke at 

det var egnet til anvendelse i afdelingen. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af afdelingens 

årsregnskab og budget til 

godkendelse 

Kassereren var ikke tilstede, Nis Jordt-Petersen 

(revisor) fremlagde regnskab.  

 

Efterfølgende var der spørgsmål til regnskab og 

budget: 

 

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til 

budgettet der ikke var tilstede, 

generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen ved 

først kommende bestyrelsemøde skulle 

udarbejde budget. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Orientering om regionens 

aktiviteter og planer 

Formanden orienterede. 

 

Om at han havde været til møde i regionen samt 

at man også her har mærket coronaen, og at der 

er kommet et støre antal webinarer.  
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5. Valg af formand jf § 5, stk. 2 Valg til Bornholms Afdelings bestyrelse blev 

holdt iht. § 6. stk. 2 i IDAs Afstemnings- og 

valgvedtægt. 

 

Kenneth Hennings overtog formandsposten 

efter Allan Georg Jensen 17.9.2021.  

Kenneth Hennings kan vælges for 1 år, da en del 

af perioden som formand allerede er ”brugt”. Dvs. 

1. valgperiode vil blive 2021-2022. 

 

Kandidater til formandsposten  

Kenneth Hennings  

 

Kenneth Hennings blev valgt som formand  

Valgperiode: 2021-2022 

Valgt første gang: 20. februar 2019 

 

Valgperiode 1 år  

6. Valg af medlemmer og suppleanter 

til bestyrelsen jf. § 5, stk. 2 og stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmer,  

Mikkel Jenne Mortensen, ikke på valg  
Henning Wismann, genopstilller ikke 

Mikkel Tønnesen, udtrådt af bestyrelsen 

Allan Georg Jensen, kan ikke genvælges 

 

der er på valg, og som genopstiller 

Torben Vesth Hansen 

Lene Zwergius Rus 

Jesper Benjamin Bitch Marker 

Daniel van Dijk Jacobsen 

 

 

Valgt til bestyrelsen 

Torben Vesth Hansen 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 2019-2021 

 

Lene Zwergius Rus 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 25. maj 2021 

 

Jesper Benjamin Bitch Marker 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 25. maj 2021 

 

Daniel van Dijk Jacobsen 

Valgperiode: 2021-2023 

Valgt første gang: 25. maj 2021 
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Valgperiode 2 år 

 

Valg af suppleanter 

Der stillede ikke nogen suppleanter op 

 

 

7. Valg af kandidat(er) til afdelingens 

repræsentant(er) i regionsrådet og 

suppleant(er) til denne/disse 

Valgt som repræsentant for 1 år 

Kenneth Hennings 

 

Suppleant for 1 år 

Næstformanden  

 

8. Valg af kritisk revisor og 

revisorsuppleant. 

Valgt som revisor for 1 år 

Nis Jordt-Petersen 

 

Valgt som revisorsuppleant for 1 år 

Leif Hansen 

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag, 

der ønskes behandlet i IDA. 

Der er ikke indkommet forslag.  

 

10. Eventuelt Generalforsamlingen udtrykte at man gerne ville 

have været orienteret om formandsrokaden, det 

blev taget til efterretning.  

Bornholmer reyy juli, tages op på det først 

kommende bestyrrelsesmøde. Sammen med det 

øvrige program. 

Generalforsamlingen ville gerne have at 

afdelingen bedre kunne komme i kontakt med 

dem. Bestyrelsen vil undersøge hvilke 

muligheder, der er inden for rammerne. 

 

Daniel van Dijk Jacobsen gav ordet til 

formanden, der takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

Referat godkendt.via mail 

 

_17. juni 2021_    __Daniel van Dijk Jacobsen___ 

  Dato                      Dirigent 


