
Dagsorden generalforsamling
17 marts kl. 16:30 - 18:00

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning

3. Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse

4. Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for 2021

5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde

6. Indkomne forslag

7. Formanden er valgt for 3 år (ikke på valg)     

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af kritisk revisor

10. Eventuelt 





Arrangementsoversigt
1/1 til 31/12/2020



Vores hjemmeside er aktiv



Mange møde omtales i Globalnyt



1.634 medlemmer i 2020

En lille tilbagegang (især studie) efter fremgang i mange år



Corona været godt for vores medlemmer i 

provinsen = webinarerne 



Aldersfordelingen for medlemskredsen.

Halvdelen er under 40 år



Beretning vedrørende arbejdet 

i IDA’s fagtekniske selskaber

• Det fagtekniske arbejde er igen i 2020 gået rigtig godt. 

Aktivitets-niveauet er imponerende i IDA 

• Udbudt 17% færre arrangementer, men antallet af 

tilmeldte IDA medlemmer er steget med 28%.

• “Der er tale om helt ekstraordinært gode resultater, som 

viser at medlemmerne i høj grad har taget 

webinarformen til sig.” (citat)



47.508 deltagere i fagtekniske IDA møder







Revisor godkendelse af årsregnskab



Budget 2021
Bevilliget støtte 2021 Samlede omkostninger Indtægter (deltagerbetaling m.v.) Forventet brug af formuemidler

80.000 173.000 37.600 -55.400

Til information Skønnet

Rammebevilling 2020 100.000

Overført fra 2020 til 2021 (jvnf. årsregnskab for 2020) 280.867

Beskrivelse Antal Deltagere Indtægt Udgift

Aktiviteter

Kontingenter (gæstemedlemmer) 33.000

Konferencer
(indgår brug af tekniker til optagelse til streaming på vores 

hjemmeside) 0 0

Arrangementer 6 270 3.600 75.000

Webinarer online 4 180 0 20.000

Samarbejdsarrangementer 1 40 1.000 7.000

Journalistiske referater og formidling 12 30.000

Andet 6.000

Aktiviteter i alt 490 37.600 138.000

Drift

Generalforsamling 5.000

Bestyrelsesmøder (inkl. rejser) 11.000

Udvalg under bestyrelsen 0

Hjemmeside, Facebook og Linkedin 10.000

Administration 6.000

Andet 3.000

Drift i alt 0 35.000

I alt 37.600 173.000

Selskabet bevilliget til 2021 på kr kr 80.000,00



Ideer til kommende møder 2021

• Uganda efter valget

• Ny udviklingsminister til et webinar om ny Danida 
strategi

• Migration reduceres ikke af øget velstand

• Afvikling af demokrati i udviklingslande

• Climate Justice og kommende COP26

• En grøn omstilling, der er socialt ansvarlig

• Biodiversitet frem mod COP15

• Beskæftigelse for unge (faglige uddannelser)

• Danske Vandprojekter i Afrika

• Sport i udviklingsarbejde



Valg til bestyrelsen 

• Bestyrelsen består af op til 11 medlemmer valgt af 
generalforsamlingen, hvoraf formanden på 
generalforsamlingen i marts 2019 blev valgt for en tre-
årig periode.

• § 6. Bestyrelse. Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand 
samt en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 10 
medlemmer og studiemedlemmer. 

• De generalforsamlingsvalgte medlemmer er valgt for tre 
år ad gangen med mulighed for et genvalg én tre-årig 
periode.  



Valg af 1 medlem og én kritisk revisor



Erika Jørgensen har arbejdet 20 år i WFP i 

ledelsesposter, fra lande direktør stillinger over ledelse af 

organisationens nordiske kontor og kontor i New York til 

Budgetansvarlig og regional direktør for Øst og Central 

Afrika. 



Tak for jeres deltagelse !

Vi ses til IDA Global arrangementer


