
Referat fra ordinær generalforsamling i IID på Frederiksberg afholdt  
onsdag den 9. februar 2022, kl. 13.00. 
 
Formanden bød velkommen. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
 Jens Ejstrup blev valgt til dirigent og takkede for valget og konstaterede, at  
 generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning 

Formanden afgav beretning. Denne foreligger efterfølgende skriftligt på IIDs 
hjemmeside. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 
Ad pkt. 3:  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021 og gjorde opmærksom på, at der under 
Coronaen har været afholdt løn til instruktørerne. 
Der var enkelte kommentarer fra forsamlingen vedrørende det ”store overskud”. 
Herdis kommenterede, at det delvis skyldes de lovbestemte tilskud, i form af 
seniortilskud, som vi får fra Frederiksberg Kommune samt færre udgifter for 
regnskabsåret 2021. 
Ligeledes blev budgettet for 2022 gennemgået. 
Regnskab og budget blev godkendt. 

 
Ad pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Der foreligger ingen forslag fra medlemmerne til behandling. 
 
Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling til fastholdelse af det nuværende 
kontingent. 

 Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad pkt. 6: Valg af bestyrelse og revisor 

Jens fremførte, at der har været problemer med at rekruttere kandidater til 
bestyrelsen, som IIDs vedtægter byder, men det ser nu ud til at lykkes. 
Foreningens revisor gennem en lang årrække, Dann Mortensen, ønsker at fratræde 
og bestyrelsen indstiller derfor Finn Myken. 
Finn Myken blev valgt. 
Der skal desuden også vælges en revisorsuppleant, men ingen har ønsket at opstille. 
Bestyrelsen vil derfor fortsat arbejde på at rekruttere en suppleant. 
Jonna ønsker ligeledes at fratræde som bestyrelsesmedlem og bestyrelsen indstiller 
derfor Anne Marie Rommedahl. 
Anne Marie Rommedahl blev valgt. 
Henrik, Herdis, Bo og Jens genopstiller og blev valgt. 
Irma genopstiller som suppleant til bestyrelsen. 
Irma blev valgt. 
 

Ad pkt. 7: Eventuelt 
Anne Marie orienterede om den kommende forårstur, som er berammet til den 31. 
maj 2022. Turen er endnu ikke helt på plads, men nærmere herom vil fremkomme. 
Der udstedes 78 billetter, som udleveres efter princippet først til mølle. 



Et medlem fra forsamlingen gjorde opmærksom på, at man ved servicebusserne på 
Frederiksberg kan få flyers med oplysning om de forskellige foreninger og deres 
aktiviteter på Frederiksberg. Her mangler noget om IID. 
Henrik tager kontakt til Frederiksberg Kommune herom. 
Jens takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Dirigent 
Jens Ejstrup 
11. februar 2022 
 


