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Sted SKYPE-møde  

 

 

Referat 

1. Evaluering af generalforsamling og workshop afholdt den 7. januar 

Vi har fra IDA modtaget deltagernes evaluering af dagen. Der er dog kun 6 besvarelser ud af 20 

mulige.   

 

Generelt giver besvarelserne et positivt indtryk af workshop’en og det er også bestyrelsens 

opfattelse at dagen var en succes. 

 

Link til deltagerevalueringen: https://arrangementsevaluering.ida.dk/samletresultat/3D941F50-

6628-4D02-82CF-172552115FC0?fb=1 

 

Det fungerede fint at have generalforsamlingen som første punkt på dagen.  

 

Det var lidt for tidligt at afholde generalforsamlingen allerede den 7. januar. Fremover bør vi 

tilstræbe at afholde generalforsamlingen slut januar/start februar. Dato for generalforsamlingen i 

2021 fastsættes på næste møde. 

 

2. Regnskab 2019 og budget for 2020 

Udsat til næste møde. 

 

3. GDPR-møde 

Udsat til næste møde. Særskilt møde afholdt den 6. november 2019. Monika’s resume fra mødet 

er anført nedenfor: 
 

Med hensyn til GDPR blev vi enige om at følgende ting skal laves: 

• Udarbejdelse af ”Underretning om indsamling og behandling af personlige oplysninger” 

(Skabelon fra Datatilsynet ”Oplysningspligt og indsigtsret”, vedhæftet) – Ansvarlig er Henrik 

• Udarbejdelse af en ”Fortegnelse” (se vejledning vedhæftet) – Ansvarlig er Monika 

https://arrangementsevaluering.ida.dk/samletresultat/3D941F50-6628-4D02-82CF-172552115FC0?fb=1
https://arrangementsevaluering.ida.dk/samletresultat/3D941F50-6628-4D02-82CF-172552115FC0?fb=1
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• Oplysninger om ”Personoplysninger og privatlivspolitik” ved tilmelding til arrangementer 

(eksempel fra Dansk Fjernvarme - https://www.danskfjernvarme.dk/sitetools/praktisk) – 

Ansvarlig er Ivan som tager en snak med IDA om hvad der gøres i andre foreninger under 

IDA. 

• Har vi en Databeskyttelsesrådgiver? Har vi behov for én? Kan det være IDA? Ivan 

undersøger. 

 

 

4. Nyhedsbrev 
Udsat til næste møde. 

5. Workshop august 2020 – ARGO i Roskilde 

Super initiativ fra ARGO’s side. Planlægning af workshoppen er udsat til næste møde. 

 

6. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

7. Næste møde 

17. marts, kl. 13 – 15 på Amagerværket 

. 

https://www.danskfjernvarme.dk/sitetools/praktisk

