
 
 
REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENI ØRER UDEN GRÆNSER 
 
Dato: 4. marts 2008  
 
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 Frederiksen (SF) bød velkommen som formand for bestyrelsen. SF 
foreslog Bent Thurøe Pedersen (BT) som dirigent. BT blev valgt uden modkandidat. Som 
referent blev Michael Koefoed (MK) valgt uden modkandidat. 
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig samt næsten lovligt indvarslet ifølge 
vedtægterne. De manglende timer I indkaldelsesfristen blev eftergivet af forsamlingen. 
 
Anders Hedelund (A) blev udpeget som formand for valgudvalg. Som stemmeoptællere fungerede 
Bent Thurøe Pedersen, Anders Hedelund Larsen og Ellen Bleg. 
 
 
Ad 2) Årsberetningen for 2007, der var udsendt på forhånd, blev præsenteret af SF. 
Herefter blev beretningen vedtaget med applaus. 
 
Anders Hedelund berettede om medlemstilgang på 103 siden 1.10.2007. 215 kernemedlemmer og 45 
studenter medlemmer. 
 
Leo Glensvig tilbød at hjælpe med kontakt til Dansk Brøndborer Forening, hvilket blev taget til 
efterretning med tak. 
 
Bestyrelsens forslag om afskaffelse af støtte medlemmer blev vedtaget. 
 
Der er ikke studiefaglige grænser for studentermedlemmer. 
 
 
Ad 3) Regnskabet for 2006 blev præsenteret af Merete Them Kjølholm (MTK). Det blev konkluderet, 
at der er et godt grundlag at arbejde videre på i 2008. Regnskabet blev vedtaget. 



 
Ad 4) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev omdelt. De vigtigste ændringer var: 
 
Udvidet bestyrelse fra 4 til 6 medlemmer 
Bestyrelse repræsenteret i alle arbejdsgrupper 
Ændret dato for generalforsamling 
Ændret frist for forslag til behandling på generalforsamling 
Ændret frist for vedtægtsændringer behandlet på generalforsamling 
 
Peter Snabe bemærkede, at foreslåede vedtægtsændringer ikke var særligt konsistente. 
 
Desuden præsenterede Ernst Kohl et forslag om vedtægtsændringer. Forslagenes ændringer 
overlappede hinanden og efter en hektisk diskussion blev bestyrelsens forslag vedtaget med 
paragraf6 stk. 2 undtaget og det alternative forslag trukket tilbage. Bestyrelsens forslag er vedhæftet 
dette referat 
 
Ad 5) Bestyrelsen anbefalede fastholdelse af nuværende kontingent, som er på: 
Kernemedlemmer: 250 kr. 
Studentermedlemmer 100 kr. 
Virksomhedsmedlemmer efter aftale 
 
Ad 6) Budgettet for 2008 blev præsenteret af MTK og godkendt 
 
Ad 7) I bestyrelsen var Merete Them Kjølholm og Niels Hjorth på valg. Merete Them Kjølholm 
ønskede at genopstille, hvorimod Niels Hjorth ikke ønskede at genopstille. 
 
Følgende stillede op til bestyrelsens fire poster   
 
Merete Them Kjølholm  
Michael Koefoed 
Ole Ravn 
Fridolin Müller Holm 
Niels Østergaard 
Tore Christian Svendsen 
 
De fire første blev valgt i et tæt valg. 
 
Ad 8) Som suppleanter var Niels Østergaard og Michael Koefoed var på valg. 
 
Følgende stillede op: 
 
Esben Bang Andersen  
Tore Christian Svendsen 
Niels Østergaard  
 
Esben Bang Andersen blev valgt. 
 
Ad 9) Steen Frederiksen (SF) formand for bestyrelsen var ikke på valg 
 

Kommentar [MK1]: Bedes vedhæftet af 
sekretariatet. 



Ad 10) IUGs interne revisor ønskede ikke genvalg og Bo Brøndum Pedersen blev valgt med applaus. 
Desuden blev Nordkyst Revision genvalgt som ekstern revisor,  
 
Ad 11) Mål for 2008 er inkluderet i bestyrelsens beretning 
 
Ad 12) Eventuelt. 
 
HC Krarup er medlem af Projektrådgivningens styregruppe og repræsenterer dermed IUG. 
 
Leo C. anbefalede IUG at søge kontakt til FN org. med NGO behov. 
 
Bo Brøndum spurgte til konsekvenser for IUG ved et adresseændring til Kbh. city. 
Axel Boysen efterlyste standard CV. Anders Hedlund svarede at det er i gang. Leo G. anbefalede UNs 
model. 
 
SF 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 sekretariatslederen med bemærkning om, at hun er 
en fantastisk dynamo. Slutteligt blev der rettet en tak til dirigenten og generalforsamlingen aktiv 
deltagelse samt god ro og orden. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 


