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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 
 
 
Dato: 2006-03-21 
 
Sted: Kostalden, Trollesminde, 3400 Hillerød 
 
Deltagere:  

MTK Merete Them Kjølholm 
NH Niels Hjort 
TH Torben Hansen 
PHR Per Horn Rasmussen 
PEC Paul E. Christensen 
NA Nanja Hedal 
HHF Hans-Henrik Fester 
AHL Anders Hedelund Larsen 
EK Ernst Kohl 
HA Hans Andersen Lind 
JB Jørgen Bundgaard 
BTP Bent Thorø Pedersen 
MM Max Metzlaff 

 SVM Steen Valeur-Meller 
RTN Rune Thode Nielsen (referent) 

 
 
 1.  Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme 
3. Regnskabsaflæggelse og –godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af bestyrelse (2 i ulige år og 2 i lige år)  
8. Valg af indtil 3 suppleanter (hvert år) 
9. Valg af formand (i ulige år) 
10. Valg af revisor (hvert år) 
11. Foreningens plan for det kommende år 
12. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Ad 1) SVM bød velkommen som formand for bestyrelsen. SVM foreslog BTP som 

dirigent. BTP blev valgt uden modkandidat. Som referent blev RTN valgt uden 
modkandidat. Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig samt lovligt 
indvarslet ifølge vedtægterne. 
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Ad 2) Årsberetningen for 2005, der var udsendt på forhånd, blev præsenteret af SVM  
formand for bestyrelsen. Desuden blev en medlemsstatistik fremvist. Herefter blev 
beretningen vedtaget uden kommentarer. 

 
Ad 3) Regnskabet for 2005, der var udsendt på forhånd, blev præsenteret af EK. RTN og 

NA forhørte sig om de væsentligt højere budgetterede indtægter igennem alle de 
tidligere år er en målsætning eller et realistisk gæt. Afvigelsen skyldes at det 
eksakte beløb er meget svært at forudsige. Regnskabet blev vedtaget uden 
kommentarer.   

  
Ad 4) Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad 5) Bestyrelsen anbefalede fastholdelse af nuværende kontingent, som er på: 

Støttemedlemmer: 100 kr. 
Kernemedlemmer: 250 kr. 
Virksomhedsmedlemmer efter aftale 
EK spørger hvordan de menige medlemmer ser på prisniveauet, og spørger om 
det skal hæves. 
• PEC: Selv en fordobling vil ikke hjælpe foreningen særlig meget. 
• RTN: 250 er omtrent smertegrænsen for studerende. 
• JB: Fordobling vil nok ikke hjælpe. Men ved oprettelsen blev 250 fastsat med 

argumentet ”Dem der ikke kan ofre pengene, de kan blive væk”. 
• SVM: 250 kan godt være på kanten. Bedre at kunne få flere medlemmer med. 
• AHL: Der kan oprettes en ny betegnelse for studerende (pris: 100kr.). Så kan 

flere studerende også være med.  
• RTN: Enig med SVM at det er vigtigere at få nye medlemmer med, der kan 

trække arbejdet. 
• NA: Med flere medlemmer kan fonde lettere søges. 
• PHR: De der allerede er kernemedlemmer vil ikke lægge mærke til 

prisstigningen, men nye vil muligvis ikke melde sig ind i foreningen. PHR 
støtter NA’s forslag om fastholdelse af kontingentniveau. 

• PEC: Pengene søges primært andre steder. IuG er ikke en forening der skal 
give overskud. Foretrækker at beholde nuværende niveau. 

Angående et spørgsmål om virksomhedsmedlemmer svarede SVM at bestyrelsen 
har ønsket flere virksomhedsmedlemmer. Men kræfterne er brugt på at strukturere 
foreningens arbejde og på projekterne.  

  
Ad 6) Budgettet for 2006 blev præsenteret af EK. Budgettet blev vedtaget uden 

kommentarer. 
 
Ad 7) I bestyrelsen var NH og EK på valg. NH genopstillede mens EK trådte tilbage. AHL 

stillede op som ny kandidat. NH og AHL blev valgt uden modkandidater. AHL 
takkede for valget. 

 
Ad 8) Frederik Mogensen (FM), Karl Skovgaard Møller (KSM) og EK stillede op som 

suppleanter. Alle blev valgt ind uden modkandidater. Efter valget begrundede EK 
sit ønske om at træde tilbage fra bestyrelsen og i stedet stille op som suppleant, 
med at han stadig ønsker en kontakt til foreningen i en tid endnu. 
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Ad 9) Bestyrelsen foreslog SVM som formand for bestyrelsen. SVM blev valgt uden 

modkandidat.  
      
Ad 10) Bestyrelsen foreslog genvalg af organisationens revisor, Jørgen Rasmussen. 

Desuden foreslog bestyrelsen genvalg af ekstern revisor, Nordkyst Revision. Både 
intern og ekstern revisor blev valgt uden modkandidat. 

 
Ad 11) SVM opfordrer medlemmerne til at give sig til kende og hjælpe i foreningen, eller få 

folk man kender involveret i foreningen. SVM fremlægger foreningens målsætning 
for 2006. BTP ønsker uddybning af valget af tidspunkt for medlemsmøder:  
• RTN kunne ikke 
• PHR nåede ikke at tilmelde sig inden den blev nedlagt. 
• HHF ønsker en mere appellerende indbydelse.  
• MM lige hjemvendt fra Sumatra 
• HHF Det at få nogen udsendt var målet med foreningen. De historier trækker 

medlemmerne til. 
• TH i tvivl om hvad de aktive medlemmer af foreningen går og laver 

MM gennemgik målsætningerne for at vise at der sker noget. Bl.a. er to projekter 
igangsat og IuG’s første presseinvitation er indløbet. Her skal IuG fortælle hvad de 
brænder for. Da lejemålet er opsagt, er der desuden plan om at flytte til DTU, 
bygning 358 (15m2 til 900 kr/m2). Gratis mødelokaler, toilet og køkken. Varme, 
vand og el for 200 kr.  

 
Ad 12) Intet til evt. Dirigenten takker for god ro og orden. SVM takkede de fremmødte 

menige medlemmer og opfordrede alle til at anbefale IuG blandt venner og 
bekendte. Der blev også rettet en tak til MM for at få sekretariatet op at køre. PEC 
blev takket for stort engagement i foreningen. SVM takkede resten af bestyrelsen, 
samt MTH for deltagelse i foreningens arbejde. NA blev takket for bl.a. stort 
arbejde med hjemmesiden. Slutteligt blev der rettet en tak til dirigenten og 
generalforsamlingen. 


