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REFERAT AF 
GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER

SANKT ANNÆ PLADS 16 
 29. MARTS 2011 kl. 19.00 – 20.30

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)
5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen anbefaler at fastholde nuværende kontigenter på 
hhv. 250 kr/år for ordinære medlemmer, studerende fortsat 100 kr/år og firmamedlemmer 
fortsat 5.000 kr/år.
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige år og 3 i lige år)
8. Valg af 1 suppleant (hvert år)
9. Valg af formand (i ulige år)
10. Valg af revisor (hvert år)
11. Foreningens planer for det kommende år
12. Eventuelt
 
 
Referat:
Ad 1) Steen Frederiksen (SF) bød velkommen som formand for bestyrelsen. SF
foreslog Søren Larsen (SL, jurist i Maskinmestrenes Forening) som dirigent. SL blev valgt uden 
modkandidat. Christina Hennings (CH) blev udpeget til referent.

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet, beslutningsdygtig og stemmeberettiget ifølge 
vedtægterne. 

Ad 2) Bestyrelsens (BS) beretning for 2010 (udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen) 
blev  præsenteret af SF med fokus på flg.:

- Katastrofer, herunder Haiti og Pakistan
- Forøget økonomisk støtte fra donorer såvel som private i forlængelse af fradragsmuligheden 
- Studenteraktiviteter, herunder Palæstinaprojektet
- Stor indsats fra kommunikationsgruppen med mange nye forskellige kampagneaktiviteter for at 

skabe folkelig forankring

For yderligere interesse af ovennævnte punkter henvises til beretningen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Regnskabet for 2010 blev præsenteret af kasser Merete Them Kjølholm (MTK).

MTK gennemgik de forskellige regnskabsposter.
 
Jesper Rost Villumsen (JRV) spørger til, hvorvidt det er et problem,at vi hensætter så stort et beløb til 
projekter.

MTK redegører for, at det er det naturligvis, hvis beløbet forhøjes år for år, men at vi samtidig er 
afhængige af administrationsgebyret fra projektdonationerne.
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JRV nævner, at der i budgettet for 2011 er en forhøjelse af administration/løn og spørger til, om det 
indikerer evt. flere til sekretariatet, herunder forhøjelse af sekretariatslederens timeantal eller en 
yderligere ansættelse.

MTK svarer er der i første omgang er lavet luft i budgettet, til at kunne tilføre sekretariatet flere timer, 
som BS skal beslutte om på kommende BS møde.

Årsregnskab 2010 og budget 2011 udsendes med referatet.

Regnskabet godkendes.

Ad 4) Ingen forslag modtaget

Ad 5) BS foreslår uændrede kontigentindsatser.
Forslaget blev godkendt.

Ad 6) MTK gennemgår budget for 2011
Budgettet blev godkendt.

Ad 7) Der skal vælges tre nye medlemmer for en toårig periode.

På valg er: Michael Koefoed, Vicky La Cour (ønsker ikke genvalg) og Mehrdad Sifidi (ønsker ikke 
genvalg). 

BS indstiller flg. kandidater:
Genvalg af Michael Koefoed
Morten Hernes
Camilla Frost

Indstillingen af BS godkendes. Alle tre for en toårig periode.

Ad 8) BS indstiller genvalg af Max Metzlaff som suppleant for et år.
Indstillingen blev godkendt.

Ad 9) BS indstiller genvalg af  SF som formand for endnu en to-årig periode.
Indstillingen blev godkendt.

IUGs samlede bestyrelse for 2011 ser således ud:
Formand Steen Frederiksen
Merete Them Kjølholm
Steen Clausen
Lars Bru Jørgensen
Michael Koefoed
Camilla Frost
Morten Hernes
Max Metzlaff (suppleant)

Ad 10) Axel Boisen genvælges som intern revisor. Nordkystens Revision genvælges til eksternt 
revision, begrundet i deres kendskab til IUG.

Ad 11) SF berettedeom planer for det kommende år med fokus på:
- Indsats for tilknytning af flere firmamedlemmer
- Igangsættelse af de foreløbige to projekter(i Sierra Leone og Pakistan) med støtte fra 

Projektrådgivningen
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- Styrke vores faglige kompetencer, især med fokus på tilknytning af unge ildsjæle
- Etablering af hhv. projektstyrings- og projektidentifikationsgruppe
- Fortsætte vores fokus på vand, sanitet, boliger og elforsyning
- Tættere kontakt og dialog mhb. langsigtede aftaler med de (5) største donorer
- Studenteraktiviteter skal styrkes, herunder tilknytningen af stipendier i relation til ”følordning”

MTK nævner, at det erfaringsmæssigt er svært at tilknytte firmaordninger med bindinger, og 
spørger til hvad der påtænkes at iværksætte for at styrke dette område?

SF nævner, at IUG i langt højere grad skal blive bedre til at synliggøre muligheden for 
firmamedlemskabet via foredragsvirksomhed, hvervekampagner og synliggørelse på 
hjemmesiden.

PEC anbefaler, at IUG sagtens kan komme i bedre og stærkere samarbejde med de Tekniske 
Universiteter, og at det bør være et bestyrelsesanliggende.

JRV nævner, at Palæstinaprojektgruppen længe har ledt efter en afløser for tidl. 
projektansvarlige, Fridolin Müller Holm. De har nu fundet en underviser på IHA ,som gerne 
deltager i gruppen, Carl Jakobsen. Igennem ham får de bedre mulighed for at udnytte skolens 
øvrige resourser, som for eksempel viden inden for kontrakter, fondsansøgning mv. Der vil 
selvfølgelig også være faglige kontakter og erfaring, der kan udnyttes.

Morten Hernes (MH) foreslår, at IUG nytænker studenterafd. og i stedet kalde dem for 
lokalafd., så de ikke bliver fastlåst til ”kun” at optage studerende, men øvrige studerende 
generelt.

SF ser positivt på foreslaget og tager det med videre til bestyrelsen.

Ad 12)  SF takker de afgående bestyrelsesmedlemmer – især for den gode og aktive indsats og byder 
samtidig de nye BS medlemmer velkomne.

JRV anbefaler, at der i god tid forud for generalforsamlingsindkaldelsen varsles om indsendelse af 
forslag til den kommende Generalforsamling.

Sekretariatet tager det til efterretning.

JRV spørger til, hvad der kan gøres for at IUG skaber mere opmærksomhed for evt. firmasponsorater 
fx via IUGs hjemmeside.

Flere har kommentarer til JRV forespørgsel, hvoraf der bl.a. udtrykkes, IUG ikke skal argere 
reklamesølje, men at der samtidig skal gøres opmærksom på vores sponsorer og firmamedlemmer.

Spørgsmålet bringes videre til IT/web gruppen som arbejder på en www.iug.dk 3.0

Slutteligt blev der rettet en tak til dirigenten og generalforsamlingens aktive deltagelse samt god ro og 
orden.

Dirigenten takkede ligeledes for god ro og orden.
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