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Referat:

som formand for lUGs bestyrelse bad steen Frederiksen (sF)velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Soren Nim Larsen (jurist ved maskinrnestrenes forening) som
dirigent og Dorte Lindegaard Madsen som referent. Begge forslag blev godkendt af
generalforsamlingen, hvorefter Ssren Nim Larsen erkleiede generalforlamlingen
for
lovligt varslet, beslutningsdygtig og stemmeberettiget ifolge v6dtegterne.

2. Bestyrelsens beretning

og godkendelse af samme.

Beretningen var fremsendt med dagsorden.
Bestyrelsen ser tilbag e pA 2016 med tilfredshed. Formandskabet konkluderende at
der trods reducerede offentlige bistandsmidler og tilbagegang i projektmidler i 2016,
stadig blev sat projekter i s@en, og at det samtidig tykkLdbs it fastholoe egenkapitai
som solidt fundament for organisationens fremtidige virke.
IUG oplever en oget konkurrence om donormidler, bl.a. Danida (CISU) og fonde der
ststter udviklingsarbejde og humanitare formdl. I denne situationer det uiroligt
Yigtigt for IUG at udbygge viden om konkunenter pd bistandsmidler. For at sikre
styrke og kvalitet i IUGs ansogninger og dialog med potentielle donorer, skal det
undersages, hvordan IUG kan forbedre prasentation af dets frivillige/specialister og
forbedre dets prasentationsmateriate siledes at ansogninger skrdddersyes i hojre
grad, sd IUG kan positionere sig starkt.

WASH er fortsat IUGs storste projektomrSde, og det ses hvordan arbejdet med
etablering af rent v-and, sanitet og undervisning i hygiejne g@r en signiflkant forskel
for de berorte omrAder.
2016 har varet et 6r med fremgang i manddage lagt i felten. Denne stigning er bl.a.
funderet i lUGs praktikprogram som understottes ai erfarende frivilligeJrolle som
mentorer. Der forventes en udvikling af dette via IUGs seniorprogram, hvorigennem
IUG vil soge at sikre kvalitetssikring, fremme intern laring atiiOt.-lndsatser, med
igangsattelse af opfotgende indsatser hvis relevant og miuligt.

omrddet pd baredygtig energi (solceller) har veret i fremgang i 2016 med
projekter hvor solceller benyttes til at etablere adgang til elektr]citet,
og til at
generere et indkomstgrundlag for lokalsamfundene, bl.a. i mobil opiaO*ningsprcil€(fi\
Sierra Leone. lUGs indkomstgenerende initiativ findes desuden i projekte[Grd'*iDg-'

v

Walls', hvor IUG arbejder med jodlose, fattige for at styrke
deres livssituation
igennem mulighed for produktion af gron""["r til eget forbrrj
og iii ,io"resatg.
, Disse projekter er spade skridt moo-et ogeifokrs [a inJ[oni*tg1;Liinoe aktiviteter
for baredygtig udvikling.
I fundraising fortsetter IUG sit fokus pd at generere
ubundne midler, som er
nodvendige for at dakke driften i DanmarkJ udgifter til
dette dekkes dels af
kontingenter fra individ uelle med I emskaber sivil som firmamed
lemskaber og
ststtemedlemskaber- Adgang til ubundne midler via oget tilgang
af medlemmer er
ikke kun vigtige for IUG i forhold. til dekning af adminiitrativ-e
oirkostninger, men
vardien af medremmer som ambassadsrei er og"a utroiig h;iil;iuE.

Beretningen ggd kendes.

3.

Regnskabsafleggelse og godkendelse heraf.

Regnskab er fremsendt til tUGs medlemmer. Kasserer Merete
Them Kjolholm (MTK)
fremlagde IUGs regnskab og budget tor 2a16.se vedhaftet
regnsra at i iala.
Til sporgsmdl om, hvorvidt der findes midler tit.evaluering
i felten fremlegges det, at lUGs
donormidler som oftest.er tidsbundne pa projet<ie*;6
vores donorer som
stiller midler til rddighed til efterfalgenoe optotgning etiJrL*aringrop|l;ling. oftest ikke

t

Regnskabet godkendes.

4.

Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle bemerkningsforslag.

5.

Fastsattelse af kontingent

Bestyrelsen foresldr stigning i kontingent:
Stottemedlemskab fra 500 kr./dr til 700 kr.lilr

Ordinert medlemskab fra 300 kr./dr til 400 kr./ir
Studiemedlemskab fra 150 kr./6r til 200 kr.iir
Forslag godkendes og kontingent stiger.

6.

Godkendelse af budget
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-

Til sporgsmdl om, hvorvidt 1o% af indtegter til projekter indeholder
administrationsomkostninger fremleggeJ det, it a"
rcot, er trukket ud af indtagter til
projekter.
Til sporgsmdl om, hvorvidt mulige i 2917 kommende projektbevillinger
fremg6r af
bud.gettet, redegores der for at lucs 2017 budget er
[onservativt estimeret, og at det kun
er dekkende for rnidler der allerede er sikret tiiprojekter
og drift. Der udtrykkes vigtighed i
gennemsigtigheden i denne tilgang.
Til spargsmAl om, hvo.rvidt.der kan gives et bud pi indkomne
bevillinger for kommende dr
fremlagges det, at uvisheden i indk-omne midler er et grundvilkdr
for lUGs virke, men at
der i luG findes flere projekter som er godkendt ved
PVc og som er ruaitit implementering
om midler dertil indhentes' Det fremheves hertil, at der
er et stort fokus pA fundraising hos
sekretariatet samt vigtigheden i, at der.oftest ragifis
specifikke fundraising strategier for
de enkelte projekter s6ledes at de moder specifi-kie donorers
krav/form6lsparagraffer.

Til sporgsmil om lUGs politik i henhold til egenfinansiering
fra de lokalsamfund vi
samarbejder med fremlagges det, at sd vididet er
muiigtiorsages d;it";limplementeres, men at oeifinoes store udfordringer idei
m6lgru-Gn nu, *inirut
skonomisk raderum tilat lave specifikke investeri"nleii
egen udvikling og i hardware. Dog
er der i2016 pdbegyndt de forsi pilottiltag meo net6p
*g.-nfinrn.ierin! .i".iln i sierra
Leone, for sd smdt at indfsre denne tilgaig I rucs trlmiliig"
samarbejdsrelationer.
Budgettet godkendes.
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valg af bestyrersesmedremm er 4 (4 i urige 6r og 4 i rige
dr)

Der var G kandidater opstillet:

.
.
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o
o
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Anders llsoe
Ahette pedersen
Frank Hansen
Jens Clausen
Ole Winter Nielsen
Robert Arpe

prasenteret pd generalforsamlingen, cv var fremsendt
fanajaatg-r1e blev
inden.
Der kan ifolge vedtVotgrne ikke ofstiltes ka.yldgtei pe'sitve generatforsamlingen.
Der skalrzalges 4 bestyrelsesmedlemmer til 2-drigt
minaat og to suppleanter p6 et 1-drigt
mandat.
Der
stemmetighed mellem Frank Halsen og Robert Arpe;jf. ttJGs
.var
vedtagter btev der
foretaget en valgrunde mellem de to kandiditer med
kun 6n mutig stemmeafgivelse.
Resu/taf af omvalget blev at Frank Hansen btev valgt
som medlem tiitrJGsbestyre/se og
Robert Arpe btev valgt tit 1. suppreant (2. sujpterriEi"Jr"o",
Anders ttsoe)

ved stemmeafgivning btev fotgende bestyrelsesmedlemmer
valgt tit et todrigt
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Annette

pedersen
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Ole Winter Nielsen
Jens Clausen
Frank Hansen

Til suppleanter blev valgt:

.
.
8.

Robert Arpe
Anders llsoe

Valg af formand
Der var €n kandidat opstillet Bent Michael Nielsen
Kandidaten blev presenteret pd generalforsamlingen, CV var fremsendt inden.

Der kan ifglge vedtegterne ikke opstiltes kandidaterpd se/ue generalforsamlingen.

Til formandskabet valges Bent Michael Nielsen
Fra det ny formandskab blev der anmodet om generalforsamlingen kunne godkede, at det
konstituerende bestyrelsesmsde afholdes d. 6. juni, (langere tid end dEr foreskrives i
vedtagteme).
Det godkendes.

lUGs bestyrelse bestdr s6ledes i perioden 2e11t2}1g af
Formand: Bent Michael Nielsen
Bestyrelsesmedlemmen
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Merete Them Kjalholm
Palle Beck Thomsen
William Ryevad
Sarah Maria Bech Johansen
Annette pedersen
Ole Winter Nielsen
Jens Clausen
Frank Hansen

Suppleanter:

o
o
9.

Robert Arpe
Anders llsse

Valg af revisor (hveft 5r)

Bestyrelsen forsldr Ernst & young p/S
Forslaget vedtages.

Foreningens planer for det kommende 6r v. Bent Michaer
Nirsen

a
a

organisationsdiagram gennemgis jf. nye Bs medlemmer
arbejders der p6 en
reorganisering af ansvarsomrAder, hvortil der bl.a. skal
findes en ny formand for pVG idet
Bent Michael Nielsen indtreder som formand,
Der skal nedsattes to nye fagtematiske netvark henholdsvis
Byggeri og lnfrastruktur samt
GlS, hvorvidt disse skal indgd i selve lUGs strategi tages
der stifling til efterfolgende.
Pakistan som fokusland udgAr, men derforetages udbygning
af lUGs landefokus ved en
projektetablering i Zimbabwe.
Der skal i bestyrelsen findes en ansvarshavende
for hvert omr6de i strategien.
Det.skal-soges at knytte grupperne med ifundraising,
siledes at der kan sattes maksirnal
styrke pd at identificere mulige finansieringskildertillrolekter,
dvs. at projektgrupperne skal
identificere et medlem som kan yOe suppdrt fil fundraising.
Der sages en styrket kommunikation meilem pvc, psc
og projektgruppeme dvs. de
ansvarlige ien given projektgruppe skal have mulighed
forat deltage og presentere sit
projekt lsbende i pVG og pSG regi.
Bestyrelsen skal vere en aktiv ststte til sekretariat,
hvor hvert enkelt medlem skal vere
ansvarshavende for 6t af de beskrevne omr6der og vere
drivende kraft for dette omride.
Trods nedskaringer i offentlige midlerfindes dergod
udvikling og potentialer i at soge nye
finansieringskilder som f.eks. i virksomhedspartnerskaber.
IUG er vellidt og respekteret i fagtekniske kredse dette skal vi holde fast i og udbygge.

Tilsporgsmalom lUGs relation til EWB-lnternationalfremlagges
det, at afgaende formand steen
Frederiksen fremadrettet vil varetage og opretholde
den god;"kontatt til EWB-International.
10. Eventuelt

Der takkes til Steen Frederiksen for ti 6rs virke i IUG
samt for den ildsjal og engagement
der er lagt i opgaverne. Der rettes en serlig tak for
at videregive mange larerige betragtninger som lUGs nye formand viltage med
sig.
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erklarede efterfolgende generalforsamlingen'afstuttet
og takkede for god ro og

steen Frederiksen takkede.for en god generelforsamling,
samt for gode refleksioner
og
-observationer som samtes i eyqgt ogfvideredrrg;r
iitiuGs nye f;rmand.
V, Date Lindegaard Madsen ,0.

Dato

*ri6Ort. )

3t .*:S.Zo
Sfeen Frederiksen, formand, tUG
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