Ordinær Generalforsamling i Ingeniører uden Grænser 2017
Tid: torsdag d. 11.05. 2017 kl. 17.30
Sted: METROPOL, Sigurdsgade 26, Kbh N
Der vil også være mulighed for at deltage i IUGs generalforsamling fra region
Midtjylland. Mødet afholdes på Sommervej 31, bygning E, 4 sal. DK-8210
Aarhus V. Evt. spørgsmål rettes til lokalformand Anne-Mette Nielsen på
telefon 22 31 12 60.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Søren Nim Larsen som dirigent og Dorte Lindegaard Madsen som
referent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme. Beretningen er vedlagt.
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf. Regnskab er vedlagt
4. Behandling af indkomne forslag – (ingen indkomne forslag til behandling).
5. Fastsættelse af kontingent
IUGs bestyrelse foreslår stigning af kontingent:
Støttemedlemskab fra 500 kr./år til 700 kr./år
Ordinært medlemskab fra 300 kr./år til 400 kr./år og
Studiemedlemskab fra 150 kr./år til 200 kr./år
6. Godkendelse af budget - Budget forslag vedlagt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i ulige år og 4 i lige år) og suppleanter (3).
Der kan maksimalt afgives 4 stemmer jf. vedtægterne pkt.7.
Hvert tilstedeværende og stemmeberettigede medlem kan med fuldmagt afgive stemme
for ét medlem der ikke er tilstede.
Der er 6 kandidater opstillet:

Anders Ilsøe
Anette Petersen
Frank Hansen
Jens Clausen
Ole Winter Nielsen
Robert Arpe
De opstillede kandidater vælges efter højeste antal stemmer og de to (2) følgende som
suppleanter. Kandidaterne præsenteres på generalforsamlingen, cv er fremsendt med
dagsorden. Der kan ifølge vedtægterne ikke opstilles kandidater på selve
generalforsamlingen.
8. Valg af Formand
Der er én kandidat opstillet
Bent Michael Nielsen – cv er vedlagt.
9. Valg af revisor (hvert år)
Bestyrelsen forslår Ernst & Young P/S
10. Foreningens planer for det kommende år.
11. Eventuelt
PBV. Steen Frederiksen
Bilag:
Bestyrelsens Beretning 2016
Regnskab 2016 og Revisionsprotokollat
Budget 2017
CV opstillede kandidater til bestyrelsen samt for kandidat til formandskabet

