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Referat Generalforsamling
IDA Global Development
Dato 01/03/2018
IDA hovedkontor
Fremmødte: 16
Stemmeberettigede 16

Velkomst

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab til
godkendelse og decharge
v/kassereren

4. Fremtidigt arbejde og budget for
løbende år

01/03/2018
Tobias Jacobsen

Formanden bød velkommen
Erik Lyngsø Petersen som dirigent og Tobias Jacobsen som referent.
Dirigenten konstaterer at mødet er rettidigt og lovligt
indkaldt.
Formanden Erik Blas byder velkommen. Beretningen
omhandlede 2017 i et udviklingsperspektiv, og herefter arrangementsstatisk. Beskriver at udviklingsbistaden har haft et hårdt år, faldende opbakning i befolkningen. Der konstateres fra formanden at flere og
flere virksomheder begynder at tænke i udvikling og
SDG mål, heri muligheder for fremtidig fokus hos IDA
Global Development. Der konstateres at der skal
vælges ny formand til IDA Global Development næste år, da formanden ikke kan genvælges. Arrangement statistik er faldet fra 2016 – 2017 grundet at IDA
Global Development Class ikke har kørt den periode.
Der konstateres en stigning i total antal medlemmer
fra 1145 i 2016 til 1353 i 2017. Udover stigningen
meldes der en forbedring ift. over/underrepræsentation af aldersgrupper.
Ingen spørgsmål fra de fremmødte til formandens
årsberetning, som derved blev godkendt.
Godkendt
Resultat på årsregnskabet er et overskud på kr.
37.676.
Der ligger et trykt program fra 2018 med information
om 9 møder i løbet af året plus andre ad hocaktiviteter. IDA Bæredygtighedskaravane som IDA
Global Development er med arrangører sammen
med andre IDA fagrupper.
Der var en debat blandt de fremmødte om IDA Global
Developments fokus område og i hvor høj grad selskabet skal have en politisk holdning og bestyrelsen
skal blande sig i den offentlige debat.
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Side 2

Kommentar til budget:
Ingen kommentarer, Dirigenten Konstaterer at budgettet er godkendt.
5. Beretning om IDAs fagtekniske
arbejde

Udgår

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Valg af formand

Formanden er ikke på valg
Der er tre pladser på valg 4 kandidater stiller op.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Christine Rich: 10
Jens Lønholdt: 11
Knud B. Bach: 9
Linda Nordahl Jakobsen: 10
De tre med de højeste stemmetal blev valgt ind i
bestyrelsen.

9. Valg af kritisk revisor

Jens Nedergaard blev valgt som kritisk revisor.
Ingen yderligere kommentarer.

10. Eventuelt

Referat godkendt.
12. marts 2018

Erik Lyngsø Petersen
________________________________
Dirigent

Formanden siger tak, og fortæller at der er konstituerende bestyrelsesmøde den 14. marts.

