INGENIØRFORENINGEN I DANMARK
Hillerød afdeling

Til medlemmerne i Hillerød Afdeling, ved Generalforsamlingen d. 7. marts 2017
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A. Plan for 2016
Bestyrelsens linje for året 2016 blev som tidligere år udstukket efter følgende retningslinjer:
Bestyrelsen ville arrangere og gennemføre medlemstilbud indenfor så mange forskellige emneområder som muligt, idet der vil være fokus på de af Hovedbestyrelsen vedtagne pejlemærker: Førstegangsdeltagere, IDA-deltagere, Deltagere, Demografi på alder, Egenbetaling og Driftsudgifter.
B. Hvad har vi nået?
Hillerød afdeling har opfyldt HB’s pejlemærker. Vi er desuden den afdeling, som har fået flest yngre
medlemmer med til vores arrangementer.
Resultatet har vi kun kunnet opnå på grund af dygtige og engagerede bestyrelsesmedlemmer, som
har arbejdet aktivt med at finde frem til og gennemføre arrangementerne. Vi har gennemført i alt 61
aktiviteter.
De gennemførte arrangementer er fordelt over et antal meget forskellige områder og interesser.
Statistisk ser opgørelsen sådan ud:

Teater og Biograf
Bevægelse og Motion
Koncerter
Museer og Kirker
Naturindtryk
Oplevelser
Rejse og ture
Fagligt indhold

2012
17
3
1
5
5
11
2
7

2013
16
3
1
10
3
12
1
3

2014
17
4
2
9
8
13
1
3

2015
38
3
3
5
3
14
4
1

2016
39
2
4
2
2
8
3
1

Afdelingens 3663 medlemmer (3389 IDA kandidater+274 studiemedlemmer) er blevet tilbudt 61
arrangementer. De 61 arrangementer er gennemført med 2011 deltagere. Heraf er 932 IDA medlem2017.03.07
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mer, hvoraf 692 var førstegangsdeltagere, dvs. at der har været en gengangerrate på 1,43 og en medlemsrate på 0,95. Vores resultat sætter os igen i 2016 på landkortet blandt de mest aktive afdelinger.
Nogle af årets mest besøgte arrangementer er chokoladefestival med 182 deltager, Kong Arthur med
115 deltagere, andefænger med 74 deltagere, Barresøgård bondegårdsbesøg med 101 deltagere, og
sejltur med SS skjelskør med 55.
Afdelingens arrangementer er normalt fuldtegnede. I flere tilfælde har vi derfor udbudt arrangementet igen. Der er desuden udbudt mange flere biografarrangementer end der plejer at være, som der er
stor tilslutning til specielt blandt de yngre medlemmer samt mange teaterarrangementer m.v. Vores
gennemsnitlige kvalitet af arrangementerne er 9.0.
C. Her er vi
Vores kontakt med medlemmerne vil fortsat finde sted ved udsendelse af ”NYHEDSBREV” til alle
afdelingens medlemmer - som har oplyst deres mail-adresse til IDA.
Arrangementsannoncer er bag i Ingeniøren.
Arrangementer er annonceret på IDA’s hjemmeside, https://ida.dk/Arrangementer.
Som service for medlemmerne har afdelingen vores egen hjemmeside, http://www.inghill.dk. Her
findes de seneste oplysninger til aktuelle vejrafhængige arrangementer m.v.
Hillerød Afdeling deltager i det regionale samarbejde med en aktivt arbejdende region.
Orientering om regionens aktiviteter og planer vil regionens formand, Dan Skov, komme ind på under dagsordenens punkt 4.
D. Økonomi
Kassereren vil under dagsordenens punkt. 3, redegøre for vores økonomi.
E. Fremtidsplaner
Afdelingen vil i det kommende år arbejde på at videreføre den kendte og hidtidige strategi med mange forskellige og gode medlemstilbud – tilpasset de gældende økonomiske rammer. Afdelingen vil
desuden fortsat forsøge at få flere yngre medlemmer til at deltage i arrangementerne, for at mindske
forskellen mellem demografien for afdelingens medlemmer og demografien for de deltagende medlemmer.
De opnåede mål og det fremtidige arbejde kan kun gennemføres ved en ihærdig og målrettet indsats
fra en godt arbejdende bestyrelse. IDAs administration især Henriette Bloch Vejbæk og bestyrelsen
skal alle have stor tak for den store indsats.
Vi ser frem til endnu et år med fortsat god tilslutning til alle vores arrangementer, og hvor vi endnu
engang vil fokusere på mange gode og forskelligartede arrangementer til glæde for afdelingens medlemmer.
Marts 2017
Lillian Nielsen
Formand for Hillerød Afdeling
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