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IDA Bygningsfysik

Referat  
Møde:  Bestyrelsesmøde 

Dato:  d. 25. marts 2015 kl. 18.00-19.00  

Referent:  Anna Heebøll 

Placering: Gæstekantinen, SBi, A.C. Meyers Vænge 15, København S 

 

 

 

OBS! Supplement til slideshow (downloades på hjemmesiden): 

 
 

1. Valg af dirigent 

Kurt Kielsgaard vælges som dirigent. 

GF vedtages at være lovlig. 

 

2. Årsberetning 

Ny grafik på slideshow template, som desværre ikke fungerer helt godt visuelt, da 

den hvide tekst forsvinder på den lyse grønne baggrund. 

 

Basispejlemærker efterleves i acceptabel grad, men foreningen kan gøre det bedre. 

Individuelle Vision 2020 pejlemærker er ikke opfyldt i det forgangne år, selvom det 

blev forsøgt at afholde et virtuelt arrangement. 

 

Ud over foreningens egen hjemmeside og nyhedsbrev, vedligeholdes en Facebook og 

Linked-in gruppe 

 

3. Årsregnskab til godkendelse 

Kasserer Flemming Corell gennemgår årsregnskabet: 

Mindre underskud, men balance er knap 210.000 DKK. Da der højest på overføres 

300.000 DKK er konklusionen: Pænt regnskab. Bilag i orden. 

 

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år 

352 medlemmer i IDA Bygningsfysik; en stigning på 33 medlemmer siden 2013. 
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1 firmamedlemskab yderligere fra 2013 til 2014. 

2/3 af medlemmer er fra Sjælland 

Demografi: Største gruppe er de 30-39 år. 

Deltagelse arrangementer: Cirka lige mange fra hver aldersgruppe 

Konklusion: Ingen stor udvikling siden 2011 

 

Formanden gennemgår arrangementerne i 2014 og løbende år. 

Eventuelle fremtidige arrangementer gennemgås. 

 

Budget det kommende år: 50.000 DKK 

Konklusion: Vi kan fortsætte som hidtidigt da der er råd til det. 

 

Ricky Berner påpeger puljen på 1 million kroner hos IDA, som kan søges til dækning 

af ekstraordinære arrangementer. 

 

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 

Formanden gennemgår produktionsstatistik 2014 (karakteristik af deltagere) 

Derudover gennemgås typer af events og IDA’s netværk samt priser til inspiration 

Formanden refererer fra formandsmøde: Fredag eftermiddag til lørdag. God 

forplejning, spændende faglige indlæg, workshops lørdag. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af formand 

Carsten Rode genvælges som formand og har 1 år tilbage. 

Formanden opfordrer den kommende bestyrelse til at overveje hvem der skal 

efterfølge ham. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Flemming Corell ønsker at træde tilbage fra sin bestyrelsespost. 

Søren Peter Bjarløv, Lars Olsen og Morten Hjorslev skal træde tilbage. 

Jens Ø træder tilbage som kritisk revisor. 

 

Søren Peter Bjarløv og Lars Olsen fortsætter som suppleant/observatør. 

Morten Hjorslev og Flemming Corell stopper.  
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4 bestyrelsesposter er ledige. 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer på valg: 

1. Sana Saleem, diplomingeniør fra DTU, teknisk konsulent Papiruld.dk 

2. Steffen Petersen, underviser Aarhus Ingeniørhøjskole, ikke til stede grundet 

sygdom 

3. Steffen Maagaard, ingeniør MOE, Århus, ikke til stede 

4. Per Haugaard, ingeniør COWI, Lyngby, ikke til stede 

Formanden gennemgår CV for Steffen Petersen, Steffen Maagaard og Per 

Haugaard. 

 

Alle 4 kandidater vælges ind i bestyrelsen. 

 

9. Valg af kritisk revisor 

Flemming Corell vælges som kritisk revisor. 

 

10. Eventuelt 

Forsamlingen opfordrer den bestyrelsen til at vælge en ny kasserer på 

førstkommende bestyrelsesmøde og til at finde en dato for mødet snarligst. 

 

Søren Peter Bjarløv spørger til, hvordan en Bygningsfysik-pris konstitueres. 

Carsten Rode: Sponsorater 

Kurt Kielsgaard (KK) foreslår at bestyrelsen undersøger hvilke behov og 

kompetencer der kræves for oprettelsen af en pris. 

Ricky Berner foreslår at Kontraktudvalget søges. 

KK foreslår at bestyrelsen afklarer kriterier for at modtage Bygningsfysik-prisen. 

Forslag fra forsamlingen: I andre foreninger findes eksempelvis Studenterpriser for 

specialer eller ph.d.-afhandlinger, hvor der i forbindelse med overrækkelsen afholdes 

et arrangement hvor projektet fremlægges. 

 

Ricky Berner opfordrer til mere samarbejde mellem IDA Bygningsfysik og øvrige 

fagtekniske selskaber i IDA; eksempelvis IDA Sundhedsteknologi, Lederforum, IDA 

Brandteknik og IDA Byg. Herudover påpeges det, at Konstruktørforeningen meget 

gerne vil informeres om IDA Bygningsfysiks arrangementer og arbejde. 

 

Mødet hæves. 

 


