
IDA Bygningsfysik
Generalforsamling 2016 – Dagsorden (28.03.2016)

• Valg af dirigent
• Årsberetning.
• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
• Indkomne forslag
• Valg af formand. 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
• Valg af kritisk revisor. 
• Eventuelt
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Valg af dirigent
• Overholder mødet reglerne?
Krav:
• I tidsrummet 15. februar til 31. marts. 
• Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og skal ske 

ved bekendtgørelse til medlemmerne – ved opslag på IDAs 
hjemmeside, via Ingeniøren eller på anden betryggende vis og 
med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse:
• 15. februar 2016 (https://universe.ida.dk/arrangement)
• Nyhedsbrev d. 7. marts 2016
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Årsberetning
• Statistik
• Bestyrelsesmøder hver anden måned
• 6 nyhedsbreve
• Pejlemærker->Fokuspunkter
• Sekretær i IDA: Birgitte Magner-Egeberg –> Anne Dalgaard
• Studenterhjælp Juan Abdulla->Andreas Plaugborg
• 9 arrangementer
• Kommunikation 



Statistik

Medlemmer i alt Kandidatmedlemmer i alt Studiemedlemmer i alt
2015 2014 Ændring 2015 2014 Ændring 2015 2014 Ændring

IDA Bygningsfysik 381 337 13.1% 360 323 11.5% 21 14 50.0%

Arrangementer Førstegangsdeltagere Tilmeldte medlemmer Tilmeldte
2015 2014 Ændring 2015 2014 Ændring 2015 2014 Ændring

IDA Bygningsfysik 9 177 68 160.3% 225 103 118.4% 283 139 103.6%

Medlemmer
Københa
vn

Nordsjæl
land Sjælland Fyn 

Nordjylla
nd 

Østjyllan
d 

Vestjylla
nd

Sydjyllan
d I alt

IDA Bygningsfysik 187 41 42 13 22 54 7 15 381

Medlemmer
Firma

medlemmer
Gæste

medlemmer
IDA Bygningsfysik 4 8

Førstegangsdeltagere defineres som, at ét IDA-
medlem deltager én gang årligt i ét selskabs aktiviteter



      

     

    



     

    



Pejlemærker
Basispejlemærker (01.01.2013 – 31.12.2014)
- Antal førstegangsdeltagere (deltagere ved videostreaming og webcast medregnes)
Selskab for Bygningsfysik forventer 75 antal førstegangs deltagere i 2014.

- Antal deltagende IDA medlemmer (videostreaming og webcast medregnes)
Selskab for Bygningsfysik forventer 200 IDA deltagere i 2014.

- Demografi
Selskab for Bygningsfysik vil have fokus på demografien forstået således, at deltagernes 
aldersfordeling ved selskabets arrangementer i videst muligt omfang afspejler selskabets 
medlemmer, idet selskabet dog samtidigt prioriterer også at få fat i studerende og nyuddannede.

- Økonomi målt på IDA-tilskud pr. IDA deltager, Driftsudgift pr. IDA deltager, Egenbetalingsprocent

Selskab for Bygningsfysik har fokus på at det gennemsnitlige IDA tilskud pr. IDA deltager holdes 
så lavt som muligt.



Individuelle Vision 2020 
pejlemærker 
Hvert selskab og region vælger minimum 2 pejlemærker, der støtter op om 
vision 2020. Nedenstående liste er til inspiration: 
- Antal deltagende IDA medlemmer med udenlandsk baggrund1 
- Virtuelle arrangementer 
- Flere medlemmer af fagtekniske selskaber og udvalg 
- Forpligtende samarbejde med andre relevante organisationer (nationale 
som internationale) 
- Arrangementer med globalt tema 
- Arrangementer hvor arrangementssproget er ikke-dansk 
- Aktiv deltagelse i IDAs temaår 
- Inddragelse af flere medlemmer i enhedens arbejde 
- Aktiviteter med fokus på ”Ingeniøren som fremtidens helt” 



Individuelle Vision 2020 
pejlemærker 
Selskab for Bygningsfysik har valgt følgende Vision 2020 pejlemærker for 
2013/2014:

• Virtuelle arrangementer
• Arrangementer med globalt tema
• Arrangementer hvor arrangementssproget er ikke-dansk



Fokuspunkter 2016
Det overordnede tema som Hovedbestyrelsen gerne ser de fagtekniske 
selskaber fokuserer på i 2016 er:

Hvilke teknologier indenfor de respektive selskabers område forventes at 
blive toneangivende frem mod 2030 og hvad betyder det i form af 
perspektiver, muligheder og udfordringer.



Basisfokuspunkter
I 2016 arbejdes med følgende basisfokuspunkter. Basisfokuspunkterne gælder for alle 
aktivitetsenheder og ligger i forlængelse af de data der i forvejen opsamles i IDAs
aktivitetsrapportering.
• Antal førstegangsdeltagere (deltagere ved videostreaming og webcast medregnes)
• Antal deltagende IDA medlemmer (deltagere ved videostreaming og webcast medregnes)
• Demografi 
• Kvalitet
• Økonomi målt på: 

– IDA-tilskud pr. IDA deltager 

– Driftsudgift pr. IDA deltager

• Egenbetalingsprocent 



Selvvalgte fokuspunkter
Hvert selskab kan frivilligt vælge et antal fokuspunkter som syntes relevante for 
selskabets egne ambitioner og som lægger sig op af IDA’s 4 strategiske spor 
(Vision 2020).
Til inspiration kunne fokuspunkter være eksempelvis:
• Nye arrangementsformer
• Dagsordensættende arrangementer
• Webinarer/webcasts
• Synlighed på sociale medier/-platforme
• Inddragelse af nye ildsjæle i enhedernes aktivitetsudvikling
• Nye samarbejdsformer
• Engelsksprogede arrangementer
• Flere studerende til selskabets arrangementer
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Arrangementer
• 9 (7 - 8 - 3 - 2) arrangementer. 
• 283 (139 - 209 - 88 - 99) deltagere.
• 20% (26% - 43% - 19% - 44%) af arrangementsdeltagerne er 

ikke-IDA medlemmer
Fire forrige års tal i parentes











Hjemmeside



Nyhedsbreve



Facebook



LinkedIn



IDA Universe
IDA Universe | IDA.dk

http://ida.dk/content/ida-universe
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Decharge
decharge, (af fr. décharge 'aflæsning, frikendelse'), en generalforsamlings 
beslutning om, at selskabet ikke vil gøre ansvar gældende mod 
medlemmer af dets bestyrelse eller direktion i anledning af begivenheder i 
det regnskabsår, for hvilket generalforsamlingen samtidig godkender 
årsregnskabet. 
Beslutning om decharge er ikke et krav i lovgivningen, men selskabets vedtægter 
kan som fast punkt på dagsordenen for den ordinære (årlige) generalforsamling 
have et sådant punkt. 
En beslutning om decharge binder kun selskabet, hvis der blev givet oplysninger til 
generalforsamlingen, som i alt væsentligt var rigtige og fuldstændige. 
Et mindretal af selskabets aktionærer eller anpartshavere, som stemte imod 
decharge, kan trods decharge-beslutningen selv anlægge erstatningssag på 
selskabets vegne mod bestyrelses- og direktionsmedlemmer.



IDA –bygningsfysik Regnskab 2015
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Overført resultat fra tidligere år 208.168,78
Resultat af 2015 -27.533,93
Til disposition 180.634,85
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IDA –bygningsfysik Regnskab 2015
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IDA –bygningsfysik Regnskab 2015



SBi –
09.04.2016

43

IDA –bygningsfysik Regnskab 2015



IDA Bygningsfysik
Generalforsamling 2016 – Dagsorden (28.03.2016)

• Valg af dirigent
• Årsberetning.
• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
• Indkomne forslag
• Valg af formand. 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
• Valg af kritisk revisor. 
• Eventuelt



50.000 kr



Arrangementer 2016

Onsdag d. 4. maj 2016, kl. 15:30 til 17:30



Fremtidigt arbejde - boblere
• Nybyggeri i Nordhavnen
• (Kommunernes) miljøkrav til bygninger
• (Billige) målere & IC meter
• Studietur
• Varmeakkumulering i organiske materialer
• Indeklima
• Realdania huse – arkitektboliger
• Russervinduer
• New Arctic Building
• Bygningsfysikdag (1. juni – tentativt)
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Indkomne forslag

• Ingen
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Valg af formand

• Carsten Rode er ikke på valg 
(valgt i 2014 – periode er tre-årig)
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Nuværende bestyrelse
• Hans Dollerup
• Henrik M. Tommerup, Rambøll 
• Martin Morelli, SBi
• Nicolai Høgenhav Hoffmann, Alectia
• Ruut Peuhkuri, DTU
• Eva Møller, SBi
• Sana Saleem, Papiruld Danmark
• Steffen Petersen, Eng. Aarhus Universitet
• Steffen Maagaard, MOE
• Per Haugaard, COWI
• Søren Peter Bjarløv, SPB Arkitektrådgivning
• Lars Olsen, Teknologisk Institut, Byggeri

• Kritisk revisor: Flemming Correll Frank, BASCON
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Kritisk revisor

• Flemming Corell Frank
er villig til genvalg!
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Eventuelt
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