
REFERAT AF 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INGENIØRER UDEN GRÆNSER 2019 

Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31 
14. maj 2019 kl. 17.30 - 20.00

1. Valg af dirigent og referent
Formand Bent Michael Nielsen (BMN) bød velkommen. Søren Nim Larsen (SNL), 
chefjurist i arbejdsmarkedsafdelingen i Maskinmestrenes Forening foreslås som dirigent, 
Dorte Lindegaard Madsen (OLM), generalsekretær i IUG foreslås som referent. 
Begge er valgt. 
SNL redegjorde for og erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt ifølge 
vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme. Beretningen er vedlagt.
Bestyrelsens beretning var i år delt op i tre dele; en uformel video om IUGs resultater i 
2018 samt formel beretning fremført af formand BMN og redegørelse for strategisk fokus 
og strategiproces fremført af næstformand Per Jacobsen. 

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=c15MuNkT4EE 
Årsberetning: https://iug.dk/media/83422/ewb-dk-annual-report-2018.pdf 

Bestyrelsens beretning: 
Beretningen tog afsæt i at understrege, at IUG i 2018 har haft den højeste aktivitetsniveau 
nogensinde og at der med dels øget økonomisk volumen samt mange aktive fordelt på 
nye projektgrupper er et stærkt følt behov for at sikre optimal støtte til de aktive frivillige 
hvorfor der er er ansat ny programmedarbejder i sekretariat i begyndelsen af 2019. Fokus 
er i stigende grad på Sierra Leone og Zimbabwe, dette er et strategisk valg som også vil 
reflekteres i de fremtidige overvejelser om strategi dels i 2019, men og for udvikling af 
kommende 5 års strategi 2020-2025. 

Formanden rettede en stor tak til alle for den store frivillige indsats og tak til sekretariatet, 
der arbejder ihærdigt på at støtte projektgrupperne 

Strategisk fokus 2019 og udvikling af strategi 2020-2025 v. næstformand Per Jacobsen 

Der lægges op til en åben og inddragende proces med høringsperiode slut 2019, så det 
sikres at alle medlemmer, der vil bidrage, bliver hørt. 

Strategiske prioriteter for 2019: Programlande, bedre understøttelse af projektledere, 
hurtigere gennemløbstid på projekter via sikring af flere ressourcer på sekretariatet og 
handlingsplan for 2019. Fokus på stabilitet på projekterne og sikre, at projekterne kommer 
i hus. 

Kommentarer til beretningen: 
Begrundelse for valget af de to programlande / væsentlige kriterier for valg af Zimbabwe 
som programland? 
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Tirsdag (21/5 2019) afholdes konstituerende møde. IUG har tradition for at fordele 
opgaver/ansvarsområderne i bestyrelsen. 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats og 
engagement. 

8. Valg af formand
Bent Michael Nielsen genopstiller og er genvalgt. 

9. Valg af revisor (hvert år)
Bestyrelsen foreslog Ernst & Young P/S. 
Ernst & Young P/S er valgt. 

10. Foreningens planer for det kommende år

Fokus i 2019 vil være arbejdet med ny strategi - alle medlemmer bliver orienteret. Alle får 
en chance for at være med i proces via deltagelse i de fagtematiske netværk. 

Support til projektgrupper sikres via flere kræfter i sekretariat - det må ikke tage for lang 
tid at få projekter i gang. 

Fra salen kommenteres det at det har i årevis været diskuteret hvad IUG kan gøre for at få 
gode projektledere. Hvor ligger indsatsen i at motivere projektledere hos eksempelvis den 
nye medarbejder? 

Bestyrelsen redegjorde for at den har stor opmærksomhed rettet mod området og søger at 
inddrage de fagtematiske grupper i dette arbejde. Vigtigt at styrke tovholdersituationen 
først og fremmest. 2 årlige møder - vigtigt at få gennemført og styrke dem, der vil noget. 

11. Eventuelt
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
Formand Bent Michael Nielsen takkede Søren Nim Larsen for hjælpen som dirigent. 

V. referent Dorte Lindegaard Madsen, 14. maj 2019

Bent Michael Nielsen, formand i /UG 
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