
 

 
 

 

  
  

Beretning vedrørende arbejdet i IDA’s fagtekniske 
selskaber 

Fagtekniske selskabers generalforsamlinger, 15.02.-31.03.2016 

 

Produktionsstatistik 2015 

Det fagtekniske arbejde er igen i 2015 gået rigtig godt. Statistikken for aktiviteten i 

selskaber og netværk i 2015 viser markant fremgang på samtlige centrale fokus-

punkter i form af øget antal IDA deltagere, flere førstegangs-deltagere og øget 

deltagerantal. Det er ganske enestående at konstatere at antallet af tilmeldte IDA 

medlemmer er steget med 23 %, og antallet af førstegangs-deltagere er steget 

med 13 % siden sidste år. Den store fremgang skal retfærdigvis ses i perspektiv 

af, at både IDA og de fagtekniske selskaber og netværk har fået flere medlemmer 

– men flere medlemmer er jo i sig selv positivt og fremgangen i tilmeldte IDA-

medlemmer og førstegangs-deltagere ved de fagtekniske aktiviteter indikerer at 

de udbudte aktiviteter målrettes mod IDA-medlemmer. Selskabernes samlede 

produktion i 2015 er steget med hele 18% sammenlignet med produktionen i 

2014 – så der har været rigtig travlt i bestyrelserne. Det samlede deltager antal er 

steget med 12%. Der er tale om særdeles gode resultater, som viser at de fag-

tekniske selskaber i høj grad udbyder arrangementer, der appellerer både til med-

lemmer og til andre interesserede. Fremgangen i såvel antal IDA-deltagere som 

antal førstegangsdeltagere er samtidig indikator for, at nye mødeformer tiltrækker 

nye deltagergrupper. Dette er ikke mindst positivt i perspektiv af IDAs målsætning 

om at nå så mange af sine medlemmer som muligt med relevante tilbud. Der er 

statistisk belæg for at mene, at medlemmer som har gjort brug af foreningens 

tilbud er mere tilbøjelige til at forblive medlemmer. 

 

Skematisk kan udviklingen over et 5-årigt perspektiv opstilles som følger: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal førstegangs deltagere 

(IDA medlemmer) 

7.830 8.595 8.969 9.250 10.496 

Antal IDA deltagere 13.132 14.206 15.309 15.936 19.637 

Antal afholdte arrangementer 

(ekskl. generalforsamlinger) 

572 569 571 633 749 

Antal deltagere 27.637 29.549 29.087 31.947 35.943 

 

Webinarer 

IDAs medlemmer tager i stigende grad webinarer til sig som arrangementsform.  

Den markante fremgang skyldes bl.a., at der for alvor er kommet gang i brugen af 

webinarer på selskabsområdet, hvor der nu hyppigt sendes fra fagtekniske møder 

Notat 
15. februar 2016 



 

 Side 2 af 8 

 
 

i IDA Mødecenter. Stigningen var her på 68,5 %, når man ser på antal tilmeldte 

medlemmer. 

 

De fagtekniske enheder udbød i 2015 130 webinarer med gennemsnitligt 41 del-

tagere. Der er en stor spredning på deltagerantallet alt efter emne. 

Der er afprøvet mange forskellige webinarformer. Der sendes fra IDAs studie, fra 

IDAs mødelokaler, fra DTU og fra udlandet. Der kan også sendes fra konferencer, 

hvor der skiftes mellem flere forskellige kameraer og hvor der er dialog mellem 

deltagere på forskellige lokationer. 

Webinar-formen tiltrækker flere og andre deltagere og er et vigtigt led i bestræ-

belserne på at tilbyde medlemmerne interessante ydelser fri af tid og sted. Ved at 

deltage i møder virtuelt sparer mødedeltageren transport tid og transportomkost-

ninger – og kan ydermere i mange tilfælde vælge at se webinaret som webcast, 

når det passer ind i programmet. Udbyderen sparer samtidig udgifter til lokaleleje 

og forplejning. 

 

Årets højdespringere 

Et godt arrangement er ikke nødvendigvis et arrangement med mange deltagere. 

Det ved alle, der står bag de mange fagtekniske arrangementer i IDA. Men natur-

ligvis er det glædeligt, når et arrangement trækker mange medlemmer og andre 

interesserede til. Og ”højdespringerne” kan tjene til inspiration for andre. Derfor 

skal de 25 fagtekniske arrangementer, der tiltrak flest deltagere i 2014 nævnes: 

 

Titel Arrangør Tilmeldte 

IDA Kulturnat 2015 11 fagtekniske selskaber 2761 

Technomania - faglige oplæg 6 selskaber + 8 regioner 1482 

Ajour 2015/CoolEnergy.dk IDA Køle- & Varmepumpe  1.020 

Den Danske Banekonference  IDA Rail 717 

Trailerpark I/O IDA Selvstændig 594 

Ledelse der Styrker IDA Lederforum 522 

Embedded everywhere 2015 IDA Fremtidsteknologi 441 

Film og foredrag i Planetariet  IDA Mechanical København 419 

Driving IT 2015 IDA IT 373 

Lecture Session on Stem Cells IDA Bioteknologi 364 

fib Symposium 2015  Dansk Betonforening 335 

Projekt:værktøjsdagen 2015 IDA Operations Manage 276 

Kemisk Forenings Årsmøde 2015 IDA Kemi 231 

Seminar om danskernes kostvaner IDA Levnedsmiddelselsk 225 

Venture Cup Startup Competition 2015 - finale IDA Young Professionals 221 

Venture Cup/Expo IDA Design & Innovation 219 

Bæredygtig Beton Konferencen 2015 Dansk Betonforening 204 

Jacob Risgaard Presenting IDA Young Professionals 200 

IDA Future Talks IDA Fremtidsteknologi 199 

Dansk Betondag 2015  Dansk Betonforening 195 
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Kritiske klimapåvirkninger  IDA Miljø 188 

Bæredygtighed i byggeriet  IDA Byg 176 

3rd Science for the Environment Conference IDA Miljø 175 

Miljøstrategisk Årsmøde 2015 IDA Grøn Teknologi 170 

Produktivitet i bygningsrenovering IDA Byg 169 

 

Flere medlemmer i selskaberne 

Selskaberne har samlet set oplevet medlemsvækst, så det samlede antal med-

lemskaber er vokset med 4,2 %. Dette dækker over en vækst på kandidatområdet 

på 5,5 % og et fald på studieområdet på 19,4 %. Da under halvdelen af IDAs 

medlemmer er medlem af et selskab og da væksten på selskabernes medlems-

skaber ikke helt er fulgt med den generelle medlemsvækst, er der et potentiale for 

flere medlemmer. 

 

Tabel: Selskaber med højere procentuel vækst (i selskabs medlemskaber) end 

medlemsvækst (i IDA medlemskaber) 

 

  Medlemmer 

Ændring 

(%) 

IDA Design & Innovation 501 615,7 % 

IDA Fremtidsteknologi 1.392 220,0 % 

IDA Selvstændig 3.265 76,5 % 

IDA Bioteknologi 747 38,1 % 

IDA Sundhedsteknologi 404 23,9 % 

Selskaber i alt 44.158 4,2 % 

 

De 5 selskaber med den højeste vækst 

 

 

 

Førstegangsdelta-

gere Ændring (%) 

Justeret ændring 

(%) 

IDA Bioteknologi 278 1.363,2 % 959,7 % 

IDA Design & Innovation 252 168,1 % -62,5 % 

IDA Bygningsfysik 177 160,3 % 130,2 % 

IDA Byg 518 114,9 % 106,9 % 

IDA Fremtidsteknologi 1.088 92,9 % -39,7 % 

Selskaber i alt 10.493 13,4 % 8,9 % 

 

I tabellen herover ses de fem selskaber, som har den højeste vækst. Den juste-

rede ændring er væksten i antal førstegangsdeltagere holdt op imod selskabets 

medlemsvækst. Tallene viser, at den justerede ændring hos IDA Design & Inno-
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vation og IDA Fremtidsteknologis er negativ. Det skyldes, at de samtidig har haft 

en markant fremgang i medlemsvæksten, hvilket jo er positivt. 

 

Engagementsgraden er steget - IDAs medlemmer bruger aktiviteter-

ne mere 

Engagementsgraden er et nyt nøgletal. Det udtrykker, hvor mange af enhedens 

medlemmer, der gør brug af IDAs aktiviteter – ikke alene aktiviteter arrangeret af 

enheden selv men af alle enheder (både regionale enheder og selskaber). Den 

samlede engagementsgrad er øget med 4,5 % til 24 %. Det vil sige, at 24 % af 

IDAs medlemmer deltager i IDAs arrangementer. 

 

Tabellen herunder viser de 5 selskaber, som har den største engagementsgrad i 

IDA. Eksempelvis har 66,5 % af medlemmerne i IDA Design & Innovation været til 

et arrangement i IDA i 2015. Nye selskaber ligger typisk højt på listen. 

 

 

Medlemmer 

Ændring 

(%) 

Førstegangs- 

deltagere 

Ændring 

(%) 

Engagements- 

grad 

Ændring 

(%) 

IDA Design & Innovation 501 615,7 % 333 640,0 % 66,5 % 3,4 % 

IDA Fremtidsteknologi 1.392 220,0 % 916 134,9 % 65,8 % -26,6 % 

Dansk Sensorik Selskab 87 1,2 % 54 12,5 % 62,1 % 11,2 % 

IDA Bygningsfysik 381 13,1 % 214 28,1 % 56,2 % 13,3 % 

IDA Sundhedsteknologi 404 23,9 % 224 23,8 % 55,4 % -0,1 % 

Selskaber i alt 44.147 4,2 % 12.918 8,2 % 29,3 % 3,9 % 

 

Selskabernes medlemskaber er spredt over hele Danmark 

De fagtekniske selskaber har i mange år haft ry for at være meget Københavner 

domineret. Selskabernes medlemmer er fordelt over hele landet, og mange sel-

skaber har derfor medlemsgrundlag for at udbyde aktiviteter andre steder end i 

København. Den geografiske spredning af selskabernes medlemmer underbyg-

ger fordelene ved, at arrangementer udbydes virtuelt, så de er tilgængelige for 

medlemmer med lang afstand til afholdelsesstedet. 

 

Den geografiske spredning på henholdsvis selskabernes medlemmer og IDAs 

medlemmer fordeler sig som nedenstående 

 

 

København Nordsjælland Sjælland Fyn Nordjylland Østjylland Vestjylland Sydjylland 

Selskabernes 

Medlemskaber 40 % 13 % 11 % 5 % 8 % 12 % 4 % 7 % 

IDAs Med-

lemmer 40 % 9 % 8 % 7 % 10 % 16 % 4 % 7 % 
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Arrangementsformer til inspiration 

 

IDA Global Development Class 2015 

IDA Global Development har startet et 1-årigt forløb for unge ingeniører og andre 

nyuddannede kandidater, som ønsker en karriere inden for globalt udviklingsar-

bejde. Der har været overvældende stor interesse for de udbudte 55 pladser og 

det var nødvendigt at give afslag til 30 interesserede. Et vigtigt formål med forlø-

bet er derfor at introducere deltagerne for en bred vifte af de professionelle aktø-

rer, som arbejder med global udvikling. Det sker gennem projektarbejde og otte 

arrangementer, hvor deltagerne møder repræsentanter fra bl.a. virksomheder, 

FN, Danida og NGO’er. 

 

Miljøstrategisk årsmøde 2015 

IDA Grøn teknologi, IDA Teknologivurdering og Aalborguniversitet m. fl. 

har taget initiativ til et nyt koncept hvor årlige strategiske miljødialoger, i et 

tværfagligt og tværorganisatorisk forum diskuterer om vi er på vej mod et mere 

bæredygtigt Danmark - og hvordan Danmark kan udvikles i en mere bæredygtig 

retning. 

 

Miljøstrategisk årsmøde blev afholdt første gang som et to-dages arrangement på 

Aalborg Universitet, København i november 2015. 

 

Kulturnatten 2015 

Kulturnatten 2015 gik endnu en gang over alt forventning. Kulturnatten stod i ro-

botternes tegn – og i børnenes.11 fagtekniske netværk og Engineer the future 

fremviste det bedste fra ingeniørfaget overfor de godt 2700 gæster. IDA huset var 

åbent i 5 timer og endnu engang var den ingeniørfaglige palette spredt godt ud. 

Gæsterne oplevede alt fra Universets grundlove med Holger Bech Nielsen, Virtual 

Reality med GoogleCardboards og en labyrint med fremtidens ukendte materiale-

teknologier. Vi havde besøg af Christian Ohlendorff Knudsen, der er blandt de 

udvalgte til Mars One-ekspeditionen. Coding Pirates lærte børnene om program-

mering, der blev demonstrerede droner, bygget kredsløb af genbrugselektronik og 

serveret såvel insekter som bæredygtig mad.  

 

Med andre ord var både voksne og børn godt underholdt og mon ikke der kom-

mer nogle fremtidige ingeniører ud af det. 

 

Ledelse der styrker 

Årets IDA Lederforum arrangement ”Ledelse der styrker!” blev udbudt i samarbej-

de med en række fagtekniske selskaber, en række forlag og en række eksterne 
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samarbejdsparter. Programmet løb over hele dagen og fyldte hele Ingeniørhuset. 

500 deltagere var mødte op for at møde nogle af de varmeste navne på ledel-

sesdagsordenen til foredrag, workshops, situationsspil og netværking. 

 

Technomania 

IDA Netværk og Videndeling fyldte på Herning Industri messe 2015 en hel hal i en 

hel dag med arrangementet Technomania. IDAs regioner, 6 fagtekniske netværk, 

IDAs mødecenter og en række udstillere fyldte hallen med spændende arrange-

menter og udstillinger. Arrangementerne i de 4 parallelle konferencesale nåede 

1482 deltagere og Technomania hallen scorede højeste deltagertilfredshed blandt 

alle hi-messens udstillinger. 

 

Future Talks 

Et nyt og dynamisk koncept lokkede 200 nysgerrige mennesker til at møde frem-

tiden i IDA ved Future Talks arrangementet i maj. Programmet præsenterede 

teknologiske bud på fremtiden i form af oplæg og debat om hypersonisk flyvning, 

chips i armen, programmerbare grundstoffer og en rejse til Mars og meget andet. 

Der blev serveret insekter og demonstreret nye teknologier i højt tempo. 

IDA Fremtidsteknologi 

IDAs netværk for Fremtidsteknologi vokser støt. I 2015 blev det således til 35 

store og små arrangementer med 2144 deltagere (1088 førstegangsdeltagere) 

Netværket har nu rundet 1392 medlemmer og bevågenheden for aktiviteterne er 

stor. Netværket er desuden meget aktivt på sociale medier som LinkedIn, Face-

book og Twitter, hvor diskussionerne begynder at tage form. 

 

Priser til inspiration 

De fagtekniske netværk valgte, vanen tro, også i 2015 at prisbelønne personer og 

projekter der fortjener særlig opmærksomhed. Blandt priserne skal nævnes. 

 

M-Prisen 

IDA Mechanical uddelte M-prisen til tre projekter gennemført af studerende om 

henholdsvis CartigenPro Filamentekstruder, Anvendelse og udvikling af procesin-

tegrationsmetoder til mejeriindustrien og Windtunnel Balance. 

Betonprisen 

Dansk Betonforenings Betonpris for 2015 gik til Professor ved DTU-Byg, Kristian 

Hertz som succesfuld og markant mønsterbryder og iværksætter i den danske 

betonverden. Kristian Hertz modtog prisen for ”sin markante, banebrydende og  
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innovative indsats inden for forskning og udvikling af betonkonstruktioner med 

særligt fokus på betonelementer” 
 

IDA Tele 

IDA Tele uddelte Den danske Telepris 2015 til TeleCare Nord, som er et nordjysk 

storskalaprojekt om telemedicin til borgere med lungesygdommen KOL. 

Studerendeprisen gik til gik til fire ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet: 

Radu S. Pirscoveanu, Steven S. Hansen, Thor M. T. Larsen og Alexandre Czech. 

De fire modtog prisen for et gruppeprojekt om klassificering af malware ved hjælp 

af såkaldt machine learning. 

Elektroprisen & E-kandidatpriserne 

Elektrofondet i IDA har uddelt Elektroprisen 2015 til civilingeniør og ph.d. Søren 

Helstrup Kvist fra GN ReSound for sit arbejde med design og realisering af 2,4 

GHz antenner til anvendelse i høreapparater – nærmere bestemt til kommunikati-

on mellem 2 høreapparater placeret på hvert sit øre ved hjælp af såkaldte over-

fladebølger, der udbreder sig langs hovedets overflade. 

 

Elektrofondet uddelte samtidig 3 kandidatpriser til nyuddannede ingeniører. 

Christian Thorseth Blach modtog kandidatprisen for sit afgangsprojekt ”IEC/ISO 

15118 – Implementering af Smart Grid for elbiler”. 

 

Nikolaj Kammersgaard modtog kandidatprisen for sin kandidatafhandling ”Electri-

cally Small In-the-Ear Antenna - og  

 

Thomas Lundgaard Hansen modtog kandidatprisen for sit afgangsprojekt om 

trådløs kommunikation ”Sparsom Dekomposition i Parametriske Atomer 

FLIK prisen 

IDA Food Network uddelte FLIK prisen til Ellen Molander for hendes store indsats 

på ernæringsområdet. Udover æren og takken fik prisvinderen et diplom og 

10.000 kr. 

 

Formandsmøder 

På Fagteknisk formandsmøde 24.-25. April fokuseredes på IDA Universe og de 

mange nye muligheder platformen tilbyder. Workshops handlede dels om øget 

samarbejde på tværs af netværkene og hvordan IDA Universe kan være nyttig i 

sammenhængen, dels om IDAs mødesystem dels om mere nærværende og in-

volverende mødeformer. 
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Det Fagtekniske- & Regionale formandsmøde 20.-21. november blev holdt delvist 

sammen med repræsentantskabsmødet. Fredagen markerede IDAs medlems-

fremgang til mere end 100.000 medlemmer og bød på muligheder for netværks-

snak med såvel hovedbestyrelsen som repræsentantskabet. Lørdagen fokusere-

de på innovation og gamification og workshops bød på muligheder for at afprøve 

innovationsspil i praksis, mulighed for at drøfte formandsrollen og videndeling og 

erfaringsudveksling om udvikling af møder. 

 

Nyt udstillingsmateriale 

SKU, Selskabernes Koordineringsudvalg har fået produceret et nyt, mobilt udstil-

lingsmateriale, der præsentere IDAs fagtekniske selskaber overordnet set. Mate-

rialet udlånes til selskaber og netværk som skal repræsentere IDAs fagtekniske 

netværk. Selskaber kan endvidere selv få udarbejdet specifikt banner og låne 

bannerstand (120x220cm) i sekretariatet. 


