IUG.dk
Vedtægter for Ingeniører uden Grænser
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er "Ingeniører uden Grænser", forkortet IUG. IUG er en
landsdækkende, upolitisk, teknisk humanitær hjælpeorganisation (NGO). IUG er på regionalt
plan repræsenteret ved fire (4) regioner (Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Sjælland
og øerne). Regionerne vælger selv en lokalformand.
Stk. 2 Internationalt anvender foreningen navnet ”Engineers without Borders - Denmark”
(EWB – DK).
Stk. 3 Foreningens hjemsted er dens sekretariatsadresse i Danmark.
§ 2 Formål
Stk. 1
IUG er en teknisk humanitær civil organisation (NGO) hvis formål er at:
•
•
•

At støtte udsatte befolkningsgrupper gennem tekniske, bæredygtige og lokale
løsninger.
At udføre udviklings- og nødhjælpsarbejde med afsæt i den danske ressourcebase.
At opbygge viden og kvalifikationer i vores ressourcebase til at virke i en global
udviklingssammenhæng.

Værdier:
•

IUG er en ikke-politisk og ikke-religiøs organisation og vil arbejde for til enhver tid at
overholde gældende love, regler og internationale konventioner herunder
Konventionen til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende
Frihedsrettigheder

•

IUG vil ikke deltage i eller acceptere korrupt eller svigagtig praksis

•

IUG bygger på et fundament af bæredygtighed og mere lige fordeling af verdens
ressourcer

•

IUG tager afsæt i hjælp til selvhjælp og opbygning af lokal kapacitet i lokale
partnerskaber.

Alle IUGs medlemmer og personale er ansvarlig for og forpligtet til at evt. tvivlsspørgsmål jf.
ovenstående forelægges bestyrelsens for afklaring.
Stk. 2
IUG vil medvirke til videndeling og fremme af internationalt fællesskab mellem nationale
Ingeniører uden Grænser organisationer (EWB’er) verden over.
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§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder - som ønsker at bidrage til at
fremme foreningens formål – kan efter anmodning optages som medlemmer. Med afsæt i
persondataforordningen kan der gives medlemskab for EU-borgere.
Stk. 2 Ved indmeldelse betales et kontingent, som fastsættes af den årlige
generalforsamling.
Stk. 3 Medlemskab ophører, hvis medlemmet er i kontingentrestance med mere end seks (6)
måneder.
Stk. 4 Bestyrelsen kan med enstemmighed ekskludere medlemmer, der modarbejder
foreningens formål.
§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden fra og med april til og
med juni. Indkaldelsen sker med mindst fire (4) ugers varsel ved e-mail til medlemmer og på
IUGs hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde
*Dagsorden,
*Bestyrelsens beretning,
*Præsentation af kandidater til bestyrelsesposter,
*Det reviderede regnskab og budget,
*Indkomne forslag.
Stk. 3. Generalforsamlingen adviseres for alle medlemmer jf. stk. 2 med to (2) måneders
varsel med invitation til at fremkomme med forslag til generalforsamling og kandidater til
bestyrelsen og formand (ulige år). Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks (6)
uger inden generalforsamlingen og fremsendes med indkaldelsen således, at alle medlemmer
kan være informeret forud for generalforsamlingen. Der kan ikke opstilles kandidater på
selve generalforsamlingen.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af formand (i ulige år)
9. Valg af revisor (hvert år)
10. Foreningens planer for det kommende år
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11. Eventuelt
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Alle medlemmer er stemmeberettigede, hvis de ikke er i kontingentrestance.
Stk. 7. Hvert stemmeberettiget medlem kan makismalt afgive stemmer svarende til det antal
bestyrelsesposter der er på valg. De opstillede kandidater er valgt efter antallet af stemmer,
således at de fire (4) med højst stemmetal er valgt som bestyrelsesmedlemmer og de tre (3)
følgende som suppleanter. Ved stemmelighed mellem kandidater gennemføres 2. valgrunde
imellem de pågældende kandidater.
Stk. 8. Der kan stemmes ved fremmøde, fuldmagt og ved afgivelse af brevstemme.
- Ved afgivelse af brevstemme (brev eller e-mail) skal medlemsnummer oplyses for
gyldighed af stemme. Stemme skal være afgivet og modtaget hos IUGs sekretariat senest to
dage (48 timer) før generalforsamling.
-

Ved fuldmagt, dog kan hvert tilstedeværende medlem kun medbringe én (1)
fuldmagt for andet ikke tilstedeværende medlem.

Stk. 9. Beslutningsforslag fremsendt rettidigt til behandling på generalforsamlingen
behandles, hvor ikke andet er bestemt, ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger skal finde
sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Ved stemmelighed
bortfalder forslaget.
Stk. 10. Ved eksklusion af medlemmer eller afstemning om kandidater skal afstemning ske
skriftligt.
Stk. 11. IUGs generalforsamling streames digital og live til medlemmer efter forudgående
registrering for deltagelse. Der kan ikke afgives stemme online jf. mulighed for afgivelse af
forudgående brevstemme.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom til
bestyrelsen.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling på medlemsanmodning afholdes senest fire (4) uger
efter at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to (2) ugers varsel ved e-mail
medlemmerne og på IUGs hjemmeside.
Stk. 4. På en ekstraordinær generalforsamling gælder samme afstemningsregler mv. som
ved den ordinære generalforsamling jf. § 4 Stk. 8 og 9.
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§ 6 Foreningens ledelse
Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for foreningen. Bestyrelsen består af
formanden og otte (8) medlemmer samt tre (3) suppleanter. Formanden vælges for to (2) år
ad gangen i ulige år. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen vælges de øvrige
bestyrelsesmedlemmer for to (2) år ad gangen.
Stk. 2. Suppleanter vælges for et (1) år ad gangen.
Stk. 3. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant for den resterende del af
den pågældendes valgperiode. Bestyrelsen kan til enhver tid udpege nye suppleanter til
afløsning. Foreningens medlemmer skal uden unødigt ophold orienteres om sådanne
ændringer.
Stk. 4. Bestyrelsen skal holde sit første møde senest to (2) uger efter generalforsamlingen og
her konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst 5
bestyrelsesmedlemmer.
§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet udføres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres og
påtegnes af den generalforsamlingsvalgte offentligt godkendte revisor.
§ 8 Tegning og hæftelse
Stk. 1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller et medlem af
forretningsudvalget sammen med generalsekretæren. Ved væsentlige retshandlinger tegnes
foreningen dog af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for foreningens
forpligtigelser.
§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne
stemmer.
Stk. 2 Ændringer træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor de er
vedtaget.
§ 10 Opløsning
Stk. 1 Beslutning om opløsning af Ingeniører uden Grænser kan træffes på en ordinær
generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for et forslag om
opløsning af foreningen. Vedtages forslaget skal der med 14 dages varsel indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling. De fremmødte medlemmer skal alene stemme om en
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effektuering af opløsning af Ingeniører uden Grænser. Foreningen er opløst når mindst 50%
af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning.
Stk. 2 Ved opløsning tilfalder likvidationsprovenu eller overskud en anden almennyttig
organisation i Danmark. Denne udpeges af bestyrelsen.
§ 11 Godkendelse
Nærværende vedtægter er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 17. maj
2022
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