forsikringsfaglighed er for høje at stille til en lille foreningsbestyrelse, når medlemmerne af bestyrelsen skal findes blandt
medlemmerne.
Søren Vang Fischer mente, at generalforsamlingen i IDA Forsikring historisk ikke har båret præg af demokrati. IDA og
IDA Forsikring hænger tæt sammen, og derfor skal det sikres, at IDA har bestemmende indflydelse, og da det er meget
lidt sandsynligt, at der vil være en forsikringsfaglighed i IDAs Forretningsudvalg, giver det mening, at den
forsikringsfaglige kompetence skal vælges af generalforsamlingen.
Juliane Marie Neiiendam fremhævede, at der er tre medlemmer i bestyrelsen, som også har sæde i IDAs
Forretningsudvalg og hertil to generalforsamlingsvalgte. Hvis der ikke kan findes forsikringsfaglighed blandt disse, er
der også en mulighed for at knytte en ekstra ressource til bestyrelsen og fx give formanden en udslagsgivende stemme.
Et medlem syntes, at der var mange, der klagede over, at der ikke dukker mange op til generalforsamlingen. For 6
måneder siden vidste medlemmet ikke, at han kunne få indflydelse og kendte ikke til demokratiet. Han oplevede det
som en hemmelig klub.
Efter debatten stemte generalforsamlingen om de tre forslag til ændringer.
Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget således:
• Generalforsamlingen skal fremover indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering i 'ingeniøren'.
• Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15 arbejdsdage før
generalforsamlingen.
• Kandidater til valg på generalforsamlingen skal anmelde deres kandidatur, så det er sekretariatet i hænde senest
otte arbejdsdage før generalforsamlingen.
• Endelig dagsorden med eventuelle indkomne forslag samt oplysninger om kandidater til de
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter gøres elektronisk tilgængelig for gruppens medlemmer senest otte
arbejdsdage før generalforsamlingen.
Forslag 2 blev enstemmigt vedtaget således:
• Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen, idet formand og to medlemmer udpeges i 2. kvartal i et
valgår i IDA, medens to medlemmer vælges på en generalforsamling året efter et valgår i IDA.
• Der indføjes en formulering om, at bestyrelsesmedlemmerne samlet skal have tilstrækkelig viden, faglig
kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet. Derudover er det et krav, at bestyrelsesmedlemmerne skal
have tilstrækkeligt godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved
varetagelsen af hvervet.
• Formuleringen i §7 om, at generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges 'blandt' foreningens
medlemmer ændres, så formuleringen 'og blandt' udelades.
• Der indføjes en overgangsbestemmelse, så de på generalforsamlingen i 2021 valgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for perioden 2021-23, hvorefter valgperioden bliver tre år.
Forslag 3 blev ikke vedtaget:
• For at ændre vedtægterne krævedes et kvalificeret flertal på¾ af de fremmødte medlemmer, svarende til 22
medlemmer. Ved skriftlig afstemning var der 21 stemmer for og 8 imod, hvorefter forslaget faldt.
• Det blev således ikke vedtaget, at mindst et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have
forsikringsfaglig viden for at blive valgt.
[El 05.1 Vedtægtsændringsforslag - IDA Forsikring 26052021.pdf

6. Indkomne forslag
I henhold til IDA Forsikrings vedtægters §9 skal indkomne forslag fremsendes senest 8
arbejdsdage før mødets afholdelse.
Sidste frist for indkomne forslag var torsdag den 13. maj 2021.
Der var ikke modtaget forslag inden fristens udløb.

REFERAT

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
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