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Efter en fantastisk rundvisning på Københavns Rådhus med et enkelt pitstop, hvor der blev 

serveret rådhuspandekager og cremant blev generalforsamlingen afviklet 24. maj 2018. 

Dagsorden for generalforsamlingen 

Valg af dirigent 

Inger Toft Thiersen blev valgt.  

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt jvnf. vedtægterne 

Formandens beretning 

I 2015 vedtog VIDAs generalforsamling en handlingsplan for at puste støvet ud af VIDA. Problemet 

dengang – er som nu – at medlemmerne stille siver. 
Men strømmen går også den anden vej så VIDA byder velkommen til to nye firmaer og 4 private 

medlemmer.  

Handlingsplanen eller arbejdsprogrammet bestod af fem temaer 

• Kortlægning af VIDA – DNA analysen 

• En ny hjemmeside 

• Forenkling af administrative rutiner – hjemtagning af regnskab, opkrævning 

• Årshjul for arrangementer 

• Markedsføring  

I 2018 er vi i mål på 3 ud af 5.  

Vi fik et billede af hvem vores medlemmer er og mange forklaringer på hvorfor de har valgt VIDA 

til. Vi mente også at vi havde et klart billede af hvad der efterspørges på arrangementssiden, men 

sæsonen 2017/2018 har ikke været venlig. Vi har ganske enkelt ikke ramt målskiven 

Arrangementerne 

Den traditionelle julefrokost trak 25 medlemmer til – en god rundvisning på Den sorte Diamant og 

den efterfølgende ”utraditionelle” julefrokost var præget af nysgerrighed og god stemning. 

Et af vores medlemmer – Gert Galster – fik i januar lejlighed til at give stemme fra maskinrummet i 

Sundhedsplatformen. De medlemmer der havde valgt at deltage fik en beskrivelse af hvor svært 

det kan være at omplante et amerikansk system til dansk muld. 

I maj stod der DAM på programmet. DAM har længe været en sjov bogstavkombination for mig, 

men en veloplagt Jesper fra firmaet Cumulus lod os nørde rundt med metadata fra Københavns 

billedarkiv.  

Ambitionen om at arrangementerne skal sikre et fornyet fokus på trends, metoder er delvis opfyldt 

– vi fik i hvert fald et hint om at arrangementerne om DCR ikke var interessant. 
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Det femte mål 

Det femte mål om markedsføring ser vi starten på i dag. Trine og Michela vil senere præsentere 

den flyer der skal være med til at få foreningen til at flyve lidt højere 

Bestyrelsen 

Vi skal i dag have valgt en ny bestyrelse. Trine Rasmussen har i 3 år lagt energi i 

bestyrelsesarbejdet, men vælger at afgive pladsen til en ny.  Heldigvis har både Michela og Kasper 

valgt at genopstille. 

Tak Trine for god sparring – du er hermed valgt til arrangementsudvalget☺ 

Beretningen blev vedtaget 

Økonomi i VIDA 

1. Regnskab for 2017 

Foreningens revisor, Henning Morgen fremlagde regnskab for 2017 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

2. Budget 2018 

Annette Rokkjer fremlagde budget for 2018. 

Budgettet balancerer med de forventede medlemsindtægter på 40.000. Forsamlingen 

tilkendegav, at VIDA skal bruge af formuemidlerne til arrangementerne. 

 

Forslag 

Der var ikke forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dorte Brun Hansen (Novozymes) nyvalg 

Annette Rokkjer (Egedal Kommune) ikke på valg 

Kasper Johansen (Ørsted)  genvalgt 

Michèla Djarling (Iron Mountain) genvalgt 

Pia Tesdorf (selvstændig)  ikke på valg 

 

Valg af revisor 

Henning Morgen (A.P. Møller - Mærsk) genvalgt 

 

Eventuelt 

Intet 

Inger Toft Thiersen   Annette Rokkjer 

Dirigent    Referent 

 

 


