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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 
 
 
Dato: 2007-03-20 
 
Sted: Scion-DTU, Diplomvej 381, mødelokale 2 
 
Dagsorden 

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 bestyrelsesmedlemmer (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 planer for det kommende år 
12. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Ad 1) Steen Valeur-Meller (SVM) bød velkommen som formand for bestyrelsen. SVM 

foreslog Steen Clausen (SC) som dirigent. SC blev valgt uden modkandidat. Som 
referent blev Merete Them Kjølholm (MTK) valgt uden modkandidat. 
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig samt lovligt indvarslet ifølge 
vedtægterne. 

 Paul E. Christensen (PEC) blev udpeget som formand for valgudvalg.  
Som stemmeoptællere blev Hans Christian Krarup (HCK) og Peter Snabe (PS) 
udpeget. 

 SVM medbragte to fuldmagter.  
 
Ad 2) Årsberetningen for 2006, der var udsendt på forhånd, blev præsenteret af SVM. 

Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer. 
 
Ad 3) Regnskabet for 2006 blev præsenteret af Max Metzlaff (MM). Det blev konkluderet, 

at der er et godt grundlag at arbejde videre på i 2007. 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 
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Kommentarer: 
- Esben Bang Andersen: Kommenterede at støttemedlems-kontingentet er 

meget lav 
- MTK: Foreslog at støttemedlem omdøbes til studerende 
- SVM: Ikke godt med for mange medlemsgrupper 
- Anders Hedelund Larsen (AHL): Nævnte at det ikke var noget problem med en 

separat gruppe for de studerende. Så vil det være muligt at indkræve fuldt 
gebyr på kr. 250,- når de er færdige med at studere. 

 
Ad 6) Budgettet for 2007 blev præsenteret af MM.  
  Kommentarer: 

- PS: Overveje at lade budgettet følge kontingentåret 
- MM: Vedtægterne siger, at kontingentet skal godkendes først 
- Vitus: Forslag om at kontingentåret kunne flyttes til efter generalforsamlingen 
- Ernst Kohl: Problemet er, at vi afholder udgifter de første 2-3 måneder. Det 

burde være budgettet 2008, som godkendes. 
- Michael Kofoed (MK): Problemerne ligges i en kurv, som behandles af 

bestyrelsen og fremlægges Generalforsamlingen. 
 Budgettet blev vedtaget. 
 
Ad 7) I bestyrelsen var MM og Nanja Hedal (NaH) på valg. NaH genopstillede, mens MM 

trådte tilbage. HCK stillede op som ny kandidat. NaH og HCK blev valgt uden 
modkandidater. 

 
Ad 8) Bestyrelsen havde følgende forslag til suppleanter: Niels Østergaard og Per Horn. 

Peer Horn ønskede ikke at stille op. 
Derudover blev følgende personer opfordret til at stille op som suppleanter: Max 
Metzlaff, Esben Bang Andersen, Michael Kofoed og Merete Them Kjølholm. 
 
Ved afstemning fik kandidaterne følgende stemmer: 
Michael Kofoed  22 (stemt ind) 
Merete Them Kjølholm  20 (stemt ind) 
Niels Østergaard 16 (stemt ind) 
Max Metzlaff   13 
Esben Bang Andersen  12 

 
Ad 9) Bestyrelsen foreslog Steen Frederiksen (SF) som formand for bestyrelsen. SF 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)  Ingen bemærkning  
 
Ad 12) Eventuelt. 
  

Svend?: Spurgte om kontingentet er fradragsberettiget 
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 SC: Svarede nej, men der skal bl.a. flere medlemmer til for at blive 
fradragsberettiget.  

  
Bo B. ?: Bemærkning om at man skal have mere erfaring, og det er svært at have, 
når man er ung. 
MM: Svarer, at der er muligheder bl.a. i vores egne projekter.  

 HCK: Der vil være mere udvikling i projekterne fremover. 
 MK: Mener, at emnet skal tages op på bestyrelsen. 
 Han Henrik Fester: Vigtigt at få de studerende ind. 
 PEC: Der er masser af muligheder. 

 
Bo Neergaard Larsen: IWA medlemskab, programmer som har hjælp til 
udviklingslande. Vil gerne have et samarbejde op at stå.  

 
 Afslutning: 
 

SVM takkede de fremmødte menige medlemmer og opfordrede alle til at anbefale 
IUG blandt venner og bekendte. Der blev også rettet en rigtig stor tak til PEC med 
bemærkning om, at han er en fantastisk dynamo. Slutteligt blev der rettet en tak til 
dirigenten og generalforsamlingen. 
 
Næstformand Niels Hjort takkede SVM for sin tid som formand og beskrev SVM 
som en venlig og langmodig person med velforløbende møder. 

 
Dirigenten takker for god ro og orden. 


