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Bestyrelsens beretning  
Generalforsamlingen 11.05.2017 
 
 
Bestyrelsen ser tilbage på 2016 med tilfredshed og en betydelig lettelse. 
Udgangspunktet var vanskeligt med en begrænset finansierings horisont, 
reducerede offentlige bistandsmidler og dermed en væsentligt forøget 
kamp om private donormidler. Trods en 39 % nedgang i 
projektomsætning er det lykkedes at fastholde en lidt øget egenkapital, og 
dermed det nødvendige sikkerhedsnet for driften fremover 
 
WASH er fortsat den største sektor med ca. 50 % efterfulgt af miljø og 
fødevaresikkerhed med ca. 20 % hver. Vi har reduceret antallet af ”aktive” 
lande fra 10 til 6; og samtidigt valgt Zimbabwe som et nyt hovedmål. Vi 
har i alt haft gang i 17 projekter. 
 
Vi har været i stand til at øge vores indsats i marken med en faktor 3, 
primært gennem et stort praktikant program. Det har medvirket til en 
stærkt forøget kvalitetskontrol og øget uddannelse, såvel lokalt som blandt 
vores yngre frivillige. Der arbejdes desuden på at udbygge vores 
kvalitetskontrol og opfølgning på bæredygtighed gennem et senior 
program, hvor specialister kan følge op på afsluttede projekter. Denne 
opfølgning vil være finansieret uafhængigt af den forudliggende 
projektfinansiering, hvilket hidtil har været et problem. 
 
Med WASH som første prioritet handler en stor del af vores indsats om 
rent vand, og alle de fordele det giver. Dels mht. den tid der ellers bruges 
på at hente vand og dels de sundhedsmæssige aspekter, dernæst 
forsvarlige latriner og hygiejne kurser, som i realiteten er den vigtigste del 
af disse programmer.  
 
Solceller er også blevet en stigende del af vores indsats. De løser mange 
problemer, skaffer billig strøm, skaffer indirekte indkomst gennem 
etablering af mobil lade stationer og gennem udvikling af mobiltelefoni 
adgang til markedsinformationer mv.  
 
Vort seneste indkomstskabende initiativ er de lodrette plantevægge i 
Sierra Leone. Som udgangspunkt var projektet tænkt som en mulighed for 
at jordløse, fattige kunne dyrke grøntsager til eget forbrug. Men 
perspektivet er, at det også kan give de pågældende et egentligt 
indkomstgrundlag. Målsætningen er selvsagt at egenproduktion kan 
finansiere den videre udbygning, og vi arbejder med koncepter omkring 
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oplagring og soldrevet køling. Som sådan er det med til at udvikle 
bæredygtigheden i de pågældende fattige samfund. 

 
Medlemskaber – individuelle som firmaer – er kommet stærkt i fokus. Vi 
har længe haft en ambition om at nå et punkt, hvor IUGs basale drift 
blev dækket af ubundne indtægter herunder ikke mindst 
medlemskontingenter. Første skridt var indførelse af 
støttemedlemskaber, hvor en del af kontingentet er automatisk fradraget 
i skatten. Næste skridt er to kategorier af firmamedlemskaber. Det er 
ikke gået helt så godt som vi havde håbet; men indsatsen skal 
nødvendigvis fortsætte. 
 
Pbv. Steen Frederiksen 
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