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REFERAT AF GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆN SER 

SANKT ANNÆ PLADS 16,  10. MARTS 2009 kl. 19.00 – 21.00  
 
 
Dagsorden:  
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, bestyrelsens forslag er uændret 250 kr/år, studerende dog 100 kr/år 
Firmamedlemmer 5,000 kr/år. 
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af suppleant  
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 Bent Thurøe Pedersen (BT) som dirigent. BT blev valgt uden modkandidat.  
Som referent blev Christina Hennings (CH) udpeget. 
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig samt lovligt indvarslet og stemmeberettiget ifølge 
vedtægterne.  
 
Som stemmeoptællere fungerede Dirigenten Bent Thurøe Pedersen og Ernst Kohl. 
 
Ad 2) Årsberetningen for 2008 - udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen - blev  
præsenteret af SF med fokus på flg.: 

- 2008 har været et godt år. Målene er nået og medlemstallet øget. IUG har desuden startet nye 
projekter, og der har været udrykning til enkelte lande. 

- IUG’s tre ben: I. Udrykning til katastrofer, herunder beredskabet, II. Udviklingsprojekter – som 
altid er i samarbejde med nødhjælpsorganisationer, III. 4 Studenterafdelinger: Århus, Aalborg, 
Odense og DTU i Lyngby. 

- Flot år for fondsindtægter. Vi får også penge fra fonde, vi ikke søger fra. Niveauet for 
fondsindtægter er derfor hævet for 2009. 

- Synliggørelsen for organisationen er så småt ved at trænge igennem, det er derfor vigtigt at 
fortsætte. SF opfordre alle til at nævne IUG og udbrede kendskabet når det er muligt. 

 
BT supplerede beretningen med at nævne det positive samarbejde med Rotary 
 
David Christensen (DC): Ønsker at vide hvad rammen for udvælgelse af udviklingsprojekter er? 
 
SF: Nævner de områder IUG har udviklingsprojekter i –  herunder de tekniske områder som vand, 
sanitet, shelter – dvs. flygtningelejre, logistik  - bl.a. fødevareforsyning og kommunikation. 
 
DC: Ønsker at vide om IUG på sigt vil udvide disse områder  til fx sundhedsområdet? 
 
SF: Der er ikke lagt låg på, men der ses derimod på midler og arbejdsvilkår. IUG vil desuden se på 
ressourcerne og den opbakning som IUG – i DK – kan bistå med. 
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Hans Christian Krarup (HC): Nævner tre områder der skal være opfyldt: 

- Der skal generelt set være et behov og normalt  skal projektet foregå i samarbejde med en 
anerkendt hjælpeorganisation 

 
Lars Bru Jørgensen (LBJ): Ønsker at vide hvilke områder projektgruppen satser på.  
(Spørgsmålet besvares under evt.)? 
 
 
 
Ad 3) Regnskabet for 2008 blev præsenteret af kasser Merete Them Kjølholm (MTK). IUG har pt. over 
400 medlemmer, hvilket svarer til kr. 68.000,- og der i alt 5 firmamedlemskaber, hvilket svarer til kr. 
25.000,-. 
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Rasmus Hytting (RH): Spørger om de donationer som går til de studerende, således kun må bruges til 
dette området? 
 
MTK: Donationen er nødvendigvis ikke altid øremærket, og kan derfor også bruges til evt. andre 
områder. 
 
Finn Thomsen (FT): Deles huslejen med andre, da det umiddelbart lyder meget billigt? 
 
SF: MMF tilbyder at huse IUG for en ekstrem billig husleje, som dermed også er en form for donation. 
 
Karoline Geneser (KG): Har man overvejet at lade husleje indgå som donation i regnskabet? 
 
HC: Det har man ikke overvejet, da det er for teknisk og kompliceret. 
 
Ad 4) Ingen forslag modtaget 
 
 
Ad 5) Bestyrelsen anbefalede fastholdelse af nuværende kontingent til og med 2010, som er på: 
Kernemedlemmer: 250 kr. 
Studentermedlemmer 100 kr. 
Virksomhedsmedlemmer 5000 kr. 
Kontingent satserne blev godkendt 
 
Ad 6) I forbindelse med godkendelse af budget for 2009 berettede MTK om beredskabet, herunder 
dets opståen, udvikling, kurser og virke – på opfordring af Anne Pedersen (AP). Budgettet for 2009 
blev herefter godkendt. 
 
Mille Wilken (MW) spurgte i den forbindelse om IUG havde overvejet at kontakte Danidas humanitære 
gruppe, da de netop afholdte humanitære beredskabskurser gratis,  og som IUG evt. kunne for lov til 
at gøre brug af? 
 
Dette er noget beredskabsgruppen vil kigge nærmere på. 
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Ad 7) I bestyrelsen var Nanja Hedal Kløverpris og Hans Christian Krarup på valg (begge for en 2-årig 
periode). Derudover var Ole Ravn og Fridolin Müller Holm udtrådt efter eget ønske (efter en 1-årig 
periode). Endeligt skulle en suppleant vælges.  
 
Følgende stillede op til bestyrelsens fire poster:  
 
Hans Christian Krarup (med 17 stemmer) 
Karoline Geneser (med 34 stemmer) 
Danny El Dakak (med 26 stemmer) 
Bo Brøndum (med 21 stemmer) 
Finn Thomsen (med 24 stemmer) 
 
 
Ad 8) Som suppleanter var Esben Bang Andersen på valg. 
 
Følgende stillede op: 
 
David Christensen (8 stemmer) 
Gill Price (24 stemmer) 
 
 
Ad 9) SF var villig til at genopstille som formand uden modkandidater og blev dermed valgt. 
 
IUGs samlede bestyrelse ser nu således ud: 
Steen Frederiksen, formand 
Michael Kofoed, næstformand 
Karoline Geneser, sekretær 
Merete Them Kjølholm 
Danny El Dakak 
Bo Brøndum 
Finn Thomsen 
Gill Price, suppleant 
 
Ad 10) IUGs interne revisor Bo Brøndum Pedersen kunne ikke genvælges, hvorfor en ny skulle findes. 
Ernst Kohl stillede op og blev valgt uden modkandidater. 
 
Ad 11) SF præsenterede målsætninger for 2008 vs. 2009 (sidstnævnte er vedhæftet sammen med 
referatet). 
 
I den forbindelse appellerer SF om at alle frivillige yder en professionel indsats, og IUG ikke mindst 
har en forpligtigelse til at disponere fondsmidlerne således. 
 
SF udtrykker også, at IUG bør have en større ”pipeline” i og med der skal søges fondsmidler, hvortil 
der skal være udviklingsprojekter at søge. 
 
Ad 12) Eventuelt: 
 
Projektgruppen var blevet opfordret til at give en orientering om de igangværende projekter, hvilket 
blev givet af KG: 
Der er pt. to aktive projekter 

- Brøndboring i Kovie provinsen i Togo – som ønskes udvides til et Togo 2. 
- Brobygning i Liberia 
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KG berettede desuden om at samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp skal styrkes og nævnte 
samarbejdet med Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling (UBU) vedr. sanitet og hygiejne i 
Tanzania. 
 
Dernæst er projektgruppen ved at etablere samarbejde med den nystartede danske gruppe ”Arkitekter 
uden Grænser”, og har samarbejde med EWB-I omkring et projekt i Sierre Leone for ”war-amputees”. 
KG nævner at projektgruppen ligeledes undersøger muligheden for at starte et projekt i Afghanistan. 
 
DC: Spørger om muligheden for at IUG søger fondsmidler hos Danida Fellowship Centre til evt. 
forskningsprojekter/udviklingsprojekter? 
 
SC: Udtrykker at ansøgningerne skal være i tråde med IUGs formålsparagraf, men at det altid skal 
bero på en vurdering. 
 
Nævner desuden, at en gruppe ingeniørstuderende har henvendt sig med forslag om at udvide IUGs 
arbejdsområde til også at omhandle produktudvikling. IUG bør derfor overveje, om sekretariatet derfor 
skal udvides med en ”produktudviklingsgruppe”? 
 
Adam Jensen fortæller om arbejdet med IUGs nye hjemmeside som lanceres 29. april. 
 
 
SF takkede Nanja Hedal Kløverpris og Hans Christian Krarup for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. 
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. 
 
 
 
Referent, Christina Hennings, 20. Marts 2009 


