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FORORD

2011 har på mange områder været et spændende og fremgangs-
rigt år for IUG, der på flere afgørende punkter har udviklet sig i en 
positiv retning.  

Medlemstallet er steget, og organisationen tæller nu 800 
medlemmer. Denne ”folkelige opbakning” er i NGO-sammen-
hæng meget vigtig og styrker IUG i enhver Danida-relation.  

Ser man på donationer og projektstøtte, har 2011 ligeledes 
været et godt år. Der blev samlet set givet 1,9 mio. i støtte, hvilket 
er samme niveau som i 2010. Der skal dog her tages hensyn til,  
at der i 2010 forekom to store katastrofer i Haiti og Pakistan, der 
hver især udløste store donationer. 

2011 blev også året, hvor det for første gang lykkedes IUG at 
få Danida-finansiering af to Projektpuljeopgaver. Det er et vigtigt 
skridt, der samtidig stiller krav professionelt såvel som administra-
tivt. Det er vigtigt for organisationen, at disse projekter bliver en 
succes, da det vil have en afgørende betydning for IUG’s mulighe-
der overfor fremtidens Projektpuljeopgaver og Danida generelt.

IUG bruger forsat mange ressourcer på fundraising, synlig-
gørelse og generel projektsupport, hvilket må siges at være for-
venteligt i en stærkt voksende organisation. 

De mange frivillige og sekretariatet har også i 2011 gjort en 
meget stor indsats for IUG, men ikke desto mindre mangler der 
fortsat frivillige, faglige ressourcer især på vandområdet.

I årets løb er der lagt mange gode kræfter i udarbejdelsen af 
en forretningsplan, der angiver udviklingen frem til 2015. Forret-
ningsplanen fastholder den nuværende tredeling bestående af 
beredskab til bistand i katastrofer, udviklingsprojekter, der kan 
planlægges og finansieres over tid, og støtte til studenterprojek-
ter, der kombinerer studier med arbejde i marken. 

Forretningsplanen lægger vægt på det internationale sam-
arbejde blandt andet gennem Engineers without Borders Inter-
national samt andre danske bistandsorganisationer. Det indgår 
samtidigt, at der skal være særlig opmærksomhed på kvalitets-
styring understøttet af kursusvirksomhed. 

Blandt IUG’s mange samarbejdspartnere er der i år grund til 
specielt at fremhæve samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp 
og UNHCR i forbindelse med udbedring af veje og broer i Liberia 
og EWB Sierra Leone i forbindelse med projektet vedrørende 
skole- og lærerboliger samt en sundhedsklinik i Kenema District  
i Sierra Leone. 

Sierra Leone
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Den nye projektstruktur

IUG arbejder fortsat på også at styrke organisationen internt, og i 
den forbindelse er den projektfaglige side i 2011 blevet opdelt i 
en Projektidentifikationsgruppe (PIG) og en Projektstyregruppe 
(PSG). 

PIG står for den første screening af projektforslag, ligesom  
de koordinerer med samarbejdspartnere og foretager en første 
vurdering af omfang, omkostninger og de nødvendige faglige 
ressourcer. Derpå skal bestyrelsen godkende projektet, der her-
efter videregives til Projektstyregruppen. 

PSG består af 10 medlemmer, der afholder månedlige møder, 
og som overordnet set har til opgave at sikre, at gennemførelsen 
af projekterne lever op til IUG’s krav. 

Det gøres ved, at PSG udarbejder retningslinjer og standardi-
serede procedurer og vejledninger for etablering og gennem-
førelse af projekterne. For større projekter vil PSG operere med et 
antal faser for projekterne, hvor der gøres status inden, den efter-
følgende fase igangsættes. 

PSG står samtidig for at godkende de endelige projektbeskri-
velser, finansieringsaftaler og kontraktforhold, ligesom de står for 
at vurdere og sikre bemanding af projekterne. Bemandingen af 
projekterne vil ske i samarbejde med de personer, som har været 
med til at beskrive idéen til projektet, og som ønsker og magter 
at være med i det videre forløb.

Derudover består PSG´s arbejde i at assistere projektgrup-
perne med udarbejdelse og anvendelse af relevante værktøjer 
såsom dokumenthåndtering, rapportering af fremdrift og øko-
nomi, kvalitetsstyring med videre.

PSG har også til opgave at holde øje med gennemførelsen i 
henhold til vedtagne rutiner, der vil afhænge af projekternes 
størrelse og kompleksitet og donorens krav til dokumentation. 

Til slut står PSG for at orientere bestyrelsen om udviklingen  
i projektaktiviteterne.

Kenya

PaLæStina

Sierra Leone
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Udviklingsprojekter 
Udover beredskabets indsats har iUG i 2011  
iværksat flere afgørende udviklingsprojekter  
i flere forskellige lande. 

i forhold til projektaktiviteter har 2011 været  
særdeles spændende år for iUG, der har gjort  
en omfattende indsats i mange lande rundt  
om i verdenen til stor glæde og gavn for  
mennesker i nød. 

Projektaktiviteter i 2011

LiBeria
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Kenya 
I samarbejde med Kanyakoo og Vestkenyas Venner er der blevet 
arbejdet på at sikre en stabil vandforsyning til en landsby tæt 
ved Lake Victoria. Vandforsyningen er af afgørende betydning 
for de lokale beboere, der har brug for vand til at dyrke blandt 
andet grøntsager, som de kan sælge i de nærliggende byer.  
Behovet har ført til en undersøgelse af muligheden for at etab-
lere en rørledning til den nærliggende Lake Victoria samt mulig-
heden for at etablere kunstvandingssystemer. En agronom fra 
IUG er tilknyttet projektet som i samarbejde med landsbyens 
beboere skal undersøge, om ændrede dyrknings- og vandings-
metoder med fordel kan anvendes. Projektet er en videreførelse 
af et bachelorprojekt fra Aarhus Ingeniør Højskole. Projektet 
finansieres med midler doneret af Grundfos’ Poul Due Jensens 
Fond, Rambøll Fonden og Velux Fonden.

Pakistan 
IUG fortsætter sit arbejde i Pakistan, der startede i forbindelse 
med de store oversvømmelser i 2010. I 2011 er der i samme  
område startet et ”Community Based Disaster Risk Reduction 
Project” i byen Mian Isa i Nowshera distriktet. Distriktet var et af 
de hårdest ramte under oversvømmelserne, og det blev efter-
følgende tydeligt, at de lokale beboere havde et akut behov for 
hjælp til selv at kunne reducere deres sårbarhed overfor følgerne 
af natur- og menneskeskabte katastrofer, hvilket nu er målet 
med IUG’s arbejde. Det gøres blandt andet ved at arbejde med 
beboernes mulighed for at organisere sig i komiteer og igennem 
fortalervirksomhed. 

Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale NGO 
Karwan Development Foundation og Danish Muslim Aid og 
finansieres ved hjælp af midler fra Projektpuljen.

togo 
Efter flere forsøg er det endeligt lykkedes at skaffe vand til  
landsbyen Kovie. Der kan nu etableres en offentlig vandstander 
ved markedspladsen, der ligger lige uden for den offentlige  
klinik. Der sørges samtidig for både vand- og elforsyning til  
selve klinikken. Projektet finansieres med midler doneret af  
Lauritzen Fonden.

afghanistan 
I Kabul har IUG i samarbejde med DACAAR (The Danish Commit-
tee for Aid to Afghan Refugees) hjulpet den lokale organisation 
med at videreudvikle deres projekter vedrørende vandforsyning. 
Arbejdet bestod i at gennemgå en række af deres vandforsy-
ningsprogrammer. IUG hjalp yderligere til med nye beregnings-
metoder og it-programmer, der kan være til hjælp i forbindelse 
med dimensionering af vandledninger og valg af pumper. Sidst 
men ikke mindst bidrog IUG til beregningen af tilhørende sol-
celleanlæg. Opgaven, der finansieres via donationer fra Lauritzen 
Fonden, fortsætter i 2012. 
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Sierra Leone  
I Sierra Leone fortsætter IUG sit arbejde i den centrale landsby 
Norway, hvor mange beboere er stærkt fysisk handicappede 
efter mange års borgerkrig. I forlængelse af det oprindelige  
projekt med opførelse af en skole har IUG hjulpet med opførelse 
af boliger til lærerne samt en brønd, skolematerialer og skole-
uniformer til eleverne. 

IUG fortsætter sin indsats i Norway, hvor der nu arbejdes på 
at få installeret el samt på at færdiggøre legepladsen og fodbold-
banen, der ligger omkring skolen. Ligeledes nærmer afslutnin-
gen af arbejdet med at sikre lærerboliger med tilhørende læge-
klinik. 

Projekttiltagene er finansieret af Erik Thunes Legat.
IUG har desuden hjulpet med etablering af latriner i lands-

byen, som er finansieret af Fonden af 24. dec. 2008.
IUG’s projektgruppe har desuden indledt et samarbejde med 

en lærergruppe under Seniorer Uden Grænser for at sikre skolens 
fortsatte undervisning og drift.

Endelig er der, med udgangspunkt i forholdene i landsbyen, 
igangsat et større projektsamarbejde vedrørende opsamling og 
behandling af regnvand samt sanitetsløsninger i Sierra Leone. 
Dette projekttiltag er finansieret med midler fra Danida’s projekt-
pulje. Alt arbejde udføres i samarbejde med EWB i Sierra Leone.

tanzania
Også i Karatu området har IUG fortsat sit arbejde i 2011 og sikret 
både vand- og sanitetsforsyningen til en skole.

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med ASF Dansk Folke-
hjælp og den lokale organisation Karatu Development Organi-
sation (KDA). IUG har hjulpet med den tekniske del af projektet, 
mens ASF Dansk Folkehjælp sørgede for undervisningsdelen. 
Projektet var målrettet eleverne på skolen, men også deres for-
ældre og lærere nød godt af hygiejneundervisningen. 

Den lokale KDA sørgede i samarbejde med Dansk Folkehjælp 
for implementeringen af opgaven. Projektsamarbejdet finansie-
res via midler fra DANVA.

Bangladesh  
I et område med voldsomme cykloner har IUG i 2011 undersøgt 
mulighederne og behovet for at sikre forsvarlige vandforsynin-
ger, sanitære installationer og almindelig bygningsforbedringer 
for eksisterende cyclone shelters, der primært bliver brugt til 
beskyttelse i forbindelse med cykloner. Forundersøgelsen viste 
imidlertid, at disse shelters kun blev brugt meget kortvarig, og at 
behovet for omfattende bygningsrenoveringer ikke var til stede. 

Udsendelsen blev delvist finansieret af Velux Fonden og ind-
befattede en form for ”mentor-ordning”, hvor en ældre ingeniør 
rejste ud sammen med en yngre ingeniør.

BeredSKaBet
Beredskabet, der tager sig af IUG’s assistance i forbindelse 
med naturkatastrofer og menneskeskabte nødsituatio-
ner, er blevet integreret i det almindelige projektarbejde 
og spillede i 2011 en afgørende rolle i hjælpearbejdet. 

Da store flygtningestrømme ankom til Liberia i forbin-
delse med borgerkrigen i Elfenbenskysten hjalp tre af 
IUG’s medlemmer således Dansk Flygtningehjælp/UNHCR 
med udbedring af veje og broer. Dette arbejde gjorde det 
muligt at transportere forsyninger til flygtningelejrene 
samt at genhuse de mange flygtninge, der blev trans-
porteret til kysten. I alt otte måneder afsatte IUG’s tre 
medlemmer til dette arbejde. 

Palæstina
Arbejdet omkring etablering af en elforsyning til små bjerglands-
byer er fortsat i samarbejde med lokale NGO’er og IUG studenter-
afdelinger. I 2011 blev der installeret solpaneler på en lille lokal 
skole sydøst for Betlehem. IUG håber og satser på i 2012 at kunne 
etablere en basis elforsyning til en nærliggende landsby. 

Projektet finansieres med midler doneret af Roskilde Festival, 
Fonden af 24. december 2008 m.fl. 
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Kommunikationsgruppen har arbejdet hårdt for at udbrede 
kendskabet til IUG og har i 2011 haft mange spændende arran-
gementer og tiltag kørende. 

IUG kunne i 2011 fejre sit 10-års jubilæum og holdt i den 
forbindelse en velbesøgt reception.

Herefter gik forberedelserne i gang til efterårets aktiviteter, 
der blandt andet bestod i fremstillingen af en ny t-shirt, der blev 
vist frem af løbeglade frivillige til DHL stafetten København. 

IUG’s kommunikationsgruppe deltog også i årets ”Verdens 
Bedste Nyheder Kampagne” og delte i den forbindelse frugt ud 
rundt omkring i landet. 

Senere på året åbnede IUG’s sekretariat dørene til kulturnat-
ten, der lokkede omkring 200 nye og gengangere indenfor.  
Gæsterne kunne nyde godt af både kaffe og hjemmebag samt 
foredrag fra de udsendte, en konkurrence om IUG og præsenta-
tioner af diverse projektaktiviteter, der har fundet sted i årets løb.

Kommunikationsgruppen har i 2011 traditionen tro leveret 
fire nyhedsbreve til nuværende medlemmer. Desuden blev flere 
store avisartikler bragt i dagspressen. Heriblandt bragte Ingeniø-
ren i hele sommerperioden flere artikler i deres karrieretillæg om 
IUG-medlemmer og projekter i Sierra Leone, Haiti, Palæstina, 
Pakistan, Tanzania for at nævne nogle.

Det høje aktivitetsniveau har bevirket, at der i 2011 har været 
mere udskiftning og trafik af aktive frivillige kræfter. Denne udskift-
ning har givet anledning til at drøfte, hvor vigtigt det er at sikre, at 
viden ikke går tabt, når gode kræfter forlader organisationen. Der-
for har 2011 også været året, hvor hele dokumenterings- og arkive-
ringsområdet er blevet taget op og revurderet, så indsamlet viden 

kan gå videre. I den anledning er ideen om en medlemsside blevet 
sat på dagsorden og etableringen er påbegyndt. IT-gruppen har 
gennemgået omrokeringer i løbet af 2011, hvilket har forsinket 
processen, men ikke desto mindre lykkedes det at øge fokus på 
IUG’s kommende hjemmeside og dermed øge medlemsområdet. 
En anden IT-glød, der stadig holdes ild i, er de sociale medier, hvor 
IUG anvender Facebook og LinkedIn til at nå ud til medlemmer med 
nyheder og events i samspil med den nuværende hjemmeside.

For kommende medlemmer er der i 2011 blevet afholdt må-
nedlige informationsmøder. For yderligere at udbrede budskabet 
om IUG’s projekter er der blevet afholdt oplæg og foredrag på 
universiteter og på messer rundt omkring i landet. En aktivitet 
der kan afspejles i tilgangen af medlemmer. 

I kommunikationsgruppen har der også i årets løb været 
fokus på at øge samarbejdet med virksomheder og erhvervslivet. 
I den forbindelse blev der sendt breve ud til 20 større ingeniør-
virksomheder, med det formål at gøre dem opmærksomme på 
IUG’s firmamedlemsfordele. 

Kommunikationsaktiviteter i 2011

A key for Change
Køb en nøgle - støt  
hjemløse i Pakistan
www.iug.dk



8  Årsberetning 2011

2011 har på flere områder været et spændende år for de lokale 
afdelinger i Danmark. 

I forretningsplanen blev der sat særlig fokus på afdelingerne 
med en målsætning om at inddrage mindst én ung ingeniør eller 
ingeniørstuderende på alle IUG-projekter. En organisationsæn-
dring fra studenterafdelinger til lokalafdelinger har samtidig 
skabt nye muligheder og fokus.

Arbejdet med organisationsændringen til lokalafdelinger 
blev iværksat i efteråret 2011 og gennemført for at sikre kontinui-
tet, øge antallet af aktive medlemmer og sikre et højt arbejdsni-
veau i afdelingerne. Lokalafdelingerne vil fortsat være forankret i 
uddannelsesinstitutionerne i Danmark, men med en bredere 
sammensætning af både studerende, undervisere, unge og æl-
dre teknikere ønskes en mere dynamisk organisation.

Strukturændringen blev indledt ved en workshop i september, 
og i løbet af efteråret arbejdede en følgegruppe med at identifi-
cere, hvordan de nye lokalafdelinger bedst muligt  kunne arbejde 
fremadrettet. Følgegruppen har i nært samarbejde med de enkelte 
afdelinger udarbejdet retningslinjer, oversigt over aktiviteter og 
rollefordeling, som har bidraget til at skabe gode rammer for en 
levedygtig udvikling af lokalafdelingerne. Arbejdet fortsætter i 
2012, hvor ønsket er at have fire igangværende afdelinger ved 

Fra studenterafdeling til lokalafdeling

Produktudviklingsgruppe 
genetableret

2011 var også året, hvor produktudviklingsgruppen igen fik vind 
i sejlene. Gruppens opgave er at udøve teknisk assistance i ud-
viklingsprocesser samt vejlede i, hvorledes det endelige design 
kan benyttes i lignende områder. Den har foreløbig søsat tre 
udviklingsprojekter – de tre V’er: Vandpumpe til vanding af mar-
ker med vand fra nærliggende floder i samarbejde med NGO’en 
Pioner Afrika. Samt et vindmølle- og vandrensningsprojekt, som 
har været et ønske fra IUG i længere tid

årets slutning i Århus, Aalborg, Odense og i København. Ønsket 
er, at lokalafdelingerne vil fortsætte med at være samlingspunk-
tet for blandt andet de aktive studerende i IUG gennem aktivite-
ter og projekter. Lokalafdelingerne ønsker at kunne bidrage med 
energi, arbejdskraft og idéer i arbejdsgrupper og gennem projekt-
arbejde.

LiBeria
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IUG gennemførte i 2011 et omfattende arbejde med udvikling af 
procedurer for forberedelse og dokumentation af projekter, og 
der blev afholdt fyraftensmøde, hvor disse procedurer inklusiv 
studenterprojekter blev gennemgået. 

De gode initiativer fortsætter i 2012, hvor der er planlagt flere 
fyraftensmøder og heldagsseminarer.

De offentlige kompetencegivende kurser i førstehjælp er 
steget voldsomt i pris, efter et stort statstilskud blev afskaffet i 
2011, men der forhandles nu med IUG’s samarbejdsorganisa-
tioner om at afholde kurser på favorable vilkår.

2012 vil byde på et kursus i personlig sikkerhed. Kurset vil 
som i 2010 blandt andet omfatte sikkerhedsplanlægning, risiko-
analyse, tværkulturel kommunikation, forebyggende og afvær-
gende sikkerhedsprocedurer. 

Træning og kurser

IUG’s engagement i EWB Internationals aktiviteter resulterede i, 
at IUG’s formand Steen Frederiksen blev valgt til ny præsident for 
EWB International. Det giver en række nye udfordringer, men 
også nye muligheder for IUG. Det kan blandt andet medvirke til 
at øge IUG’s kontaktflade til foreninger i lande som England, USA 
og Australien men også lande som Holland, Tyskland og Sverige. 
Samarbejdet med andre foreninger giver på sigt IUG mulighed 
for at øge sine ressourcer såvel som sin ekspertise. IUG er samti-
dig meget afhængige af samarbejdet med lokale EWB’er i blandt 
andet Sierra Leone, Tanzania og Kenya, og samarbejdet med EWB 
International giver IUG mulighed for at medvirke til at udvikle de 
lokale EWB afdelinger og derved få nogle mere kvalificerede 
samarbejdspartnere. Gennem EWB International får IUG endvi-
dere kontakt til store donorer som Verdensbanken og Bill and 
Melinda Gates Fond, ligesom en række globale virksomheder 
som for eksempel Alcoa og Arcadis ønsker at bruge EWB Inter-
national til at kanalisere midler til de nationale EWB’er. EWB Inter-
national er en ren paraplyorganisation for cirka 40 nationale 
foreninger og engagerer sig ikke i direkte projektarbejde. I for-
bindelse med IUG’s internationale aktiviteter er der blevet sam-
arbejdet med såvel EWB Palestine som EWB Sierra Leone.

Internationalt samarbejde

IUG’s sekundering af medlemmer til nødhjælpsorganisationer, 
projektarbejde og foreningens drift finansieres primært af donatio-
ner fra firmaer og fonde samt naturligvis medlemskontingenter.

Økonomi

indtæGter: 
Donationer 1.902.737
Øvrige indtægter 486.310
indtægter i alt 2.389.047

omKoStninGer: 
omkostninger projekter i alt 1.688.622
resultat før øvrige omkostninger 700.425

ØvriGe omKoStninGer: 
Lønninger og gager 375.783
Lokaleomkostninger 23.279
Salgsomkostninger 99.614
Administrationsomkostninger 106.518
Aktiviteter 22.894
Øvrige omkostninger i alt -628.088

resultat før finansielle poster 72.337 

Finansielle indtægter 12.467

Årets resUltAt 84.804

Sierra Leone

PaKiStan
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•  Acti Chem 

•  Alectia A/S 

•  eye·D Innovation 

•  Ingeniørhøjskolen i Århus 

•  Leif Koch A/S 

•  NNE Pharmaplan 

•  NRGI Rådgivning A/S 

•  PFA Pension  

•  Rambøll Danmark 

•  Stibo-Fonden 

•  Talented Earth Organisation (TEO) 

•  Aalborg Universitet

Donationer

 IUG’s bestyrelse

Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af:
• Steen Frederiksen, formand
• Michael Koefoed, næstformand
• Merete Them Kjølholm, kasserer
• Camilla Frost Jensen, ansvarlig for kommunikation
• Lars Bru Jørgensen, senere afløst af Max Metzlaff,  

ansvarlig for beredskabet
• Steen Clausen, ansvarlig for projektidentifikation
• Morten Hernes, ansvarlig for studenterafdelingerne
• Max Metzlaff, senere afløst af Carsten Ring Petersen,  

som suppleant og ansvarlig for projektstyregruppen.

Sekretariatet ledes af Christina Hennings, der fortsat er IUG’s 
eneste lønnede medarbejder med 25 timer per uge med stor 
hjælp af Paul Ernst Christensen, der samtidig tager sig af alle 
aftaler om foredrag og præsentation af IUG.

Firmamedlemskaber

Årets samlede donationer beløb sig til 1.9 mio DKK.  
Beløb over 10.000 er modtaget fra nedenstående:Sierra Leone

toGo

• Aase og Ejnar Danielsens Fond
• Aquatex 
• Arkil 
• Arnstedtske Familiefond
• Asta og Jul. P. Justesens Fond
• Atkins
• Bechgaards Fond 
• Cowi Fonden
• Erik Thunes Legat 
• FLS Industries A/S Gavefond
• Fonden af 24 december 2008 
• Frants Richters Fond 
• Frantz Hoffmann Mindelegat 
• Frimodt Heineke Fonden 
• Frimodts Fond 
• Henry Donsruds Fond 
• IDAs Vidensformidlingsfond
• Jubilæumsfonden af 12.08.1973 
• Louis Dreyer Myhrwalds Fond 
• Mads Clausens Fond 
• Marie og M.B.Richters Fond 
• Novo Nordisk Fonden 
• Orbicon 
• Poul Due Jensens Fond 
• Projektpuljen (Danida) 
• Reinholdt W. Jorcks Fond 
• Roskildefonden 
• Siemens Fonden 
• Siemens Medarbejdere 
• Tips og Lotto 
• Velux Fonden
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2012 er godt i gang, og IUG har en række spændende projekter 
på bedding, hvor de fleste har fokus på vand og sanitet. Det er i 
høj grad det tørkeramte Østafrika med fokus på Somaliland, 
Kenya, Tanzania men også Congo og Ghana.  

Der ligger et meget spændende projekt forude vedrørende 
assistance til fattige bønder i Kenya, Tanzania og Mocambique i 
forbindelse med opbevaring af forædlet såsæd. Finansiering vil i 
givet fald komme fra Bill and Melinda Gates Foundation, der er et 
nyt bekendtskab for IUG.

Projektpuljen er indgangen til Danida finansiering, og resul-
tatet af de to nuværende projekters forløb vil være af afgørende 
betydning for IUG’s muligheder for flere og større projektpulje 
opgaver. IUG skal derfor ikke overveje nye ansøgninger til Pro-
jektpuljen før sidst i 2012 eller i starten af 2013. Det betyder, at 
IUG fortsat er meget afhængige af store bidrag fra store fonde og 
firmaer. IUG har en fondsstrategi under udarbejdelse, og den vil 
helt sikkert vise, at såvel store som små fonde/bidrag er vigtige, 
men uden de store bidrag vil økonomien ikke komme til at  
hænge sammen.

Med de voksende krav til fundraising og aktiviteter budget-
teres der med en forøgelse af sekretariatet med 20 timer om 
ugen. Sigtet hermed er at styrke projektstøtten, rekruttering, 
projektrapportering og referencer. Dette vil også være en støtte 
til kommunikationsgruppens arbejde med præsentationer og 
website.

IUG’s styrke har i alle årene været muligheden for at sende 
unge og relativt uprøvede kræfter i felten og dermed uddanne 
og udvikle medlemmerne. Men varigheden af udsendelser er 
begrænset til fire til otte uger, da engagementerne som hoved-
regel er ulønnede, og frekvensen for det enkelte medlem er selv-
sagt også afhængig af vedkommendes personlige situation. 

IUG kommer på sigt ikke uden om udsendelser af længere 
varighed og dermed at betale løn i et eller andet omfang. I det 
kommende år skal der drøfte modeller herfor.

Endeligt vil IUG forsætte indsatsen for at rekruttere medlem-
mer, og målet er her at nå de magiske 1000 medlemmer inden 
årets udgang, ligesom antallet af firmamedlemskaber også skal 
øges.

IUG’s fokus og organisering i 2012

toGo
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