
Nød-generalforsamling 
i Ingeniører Uden Grænser 2020

Tid: Tirsdag den 16. Juni 2020 kl. 17.30 – 20.00
Sted: Online  

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslår Søren Nim Larsen som dirigent og 
Dorte Lindegaard Madsen som referent.

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme. 
Beretningen findes på de følgende sider.

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf. Regnskab 
findes på de følgende sider.

4. Behandling af indkomne forslag 
Indkommet forslag vedr. godkendelse af IUGs strategi 
2020-2025 

5. Fastsættelse af kontingent 
IUGs bestyrelse foreslår ingen stigning af kontingent
Det fastholdes at: 
Støttemedlemskab er 700 kr./år
Ordinært medlemskab er 400 kr./år og 
Studiemedlemskab er 200 kr./år

6. Godkendelse af budget - Budgetforslag vedlagt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (5) og suppleanter (3).
Der kan maksimalt afgives 5 stemmer pr. medlem jf. 
vedtægterne §4 stk. 7. 
Hvert tilstedeværende og stemmeberettiget medlem 
kan med fuldmagt afgive stemme for ét medlem, der 
ikke er tilstede. Ved stemmelighed afgørende for valg 
gennemføres anden stemmerunde.

Følgende er kandidater opstillet:
Carsten Koch
Hans Jørgen Laugesen
Jan Østrup
Lillah Emmik
Maren Marie Egedorf
Shahid Abdullah 
Søren Dreyer
Vibeke Ackermann,

De opstillede kandidater vælges efter højeste antal 
stemmer og de (3) følgende som suppleanter. Kandi-
daterne præsenteres på generalforsamlingen og CV er 
fremsendt med dagsorden. Der kan ifølge vedtægterne 
ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlin-
gen.

8. Valg af formand – Formandskabet er ikke på valg i 
2020

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

10. Foreningens planer for det komme nde år.

11. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Bent Michael Nielsen

Bilag:

- Bestyrelsens beretning 2020 (i dette dokument)
- Opfølgning på fokusområder 2019/20 

(i dette dokument)
- Regnskab 2019 og Revisionsprotokollat 
- Budget 2020
- Forslag vedr. IUGs strategi 2020-2025 
- CV for opstillede kandidater til bestyrelsen og for-

mand (i dette dokument)
- Foreningens planer for det kommende år (i dette doku-

ment)



Formandens beretning

For Ingeniører Uden Grænser har 2019 budt på vækst. På en lang række områder har vi fået flere ressourcer at 
arbejde med. En opgave der ligger foran os, er at finde ud af, hvordan vi bedst forvalter de ekstra ressourcer på 
længere sigt.

Stigning i antal projekter
Vi har i løbet af året fået 38% flere projekter. I 2019 kom vi op på 36 igangværende projekter mod 26 året før. Det 
har kunnet lade sig gøre, fordi vi i 2018 og 2019 har haft stor succes med at løfte midler til vores projekter.  

Næsten 40.000 mennesker har dermed kunnet se en positiv påvirkning af deres livsbetingelser på grund af 
vores indsats. Lige fra adgangen til vand, sundhed og energi og til klimatilpasning samt andre livsforbedrende 
tiltag, til de der har mest brug for det. 

Børn og unge er godt repræsenteret i vores aktiviteter gennem året. I Sierra Leone har vi fået et godt samarbejde 
med en teknisk skole for unge med handicap og vi har renoveret fødselsklinikker. I Zimbabwe har vi sikret penge 
til at renovere fire skoler og til at give et dagligt måltid til eleverne. 

Flere medlemmer
Ingeniører Uden Grænser fik også cirka 200 nye medlemmer i 2019, så der i slutningen af året var 1.238 medlem-
mer. Vores medlemmer er kernen i organisationen. Det er deres bidrag og hårde arbejde og donationer, der giver 
os muligheden for, at lave det vi laver. I 2019 gav de 250 frivillige blandt vores medlemmer 19.800 timer af deres 
højt kvalificerede arbejdskraft. Værdien af de frivillige timer overstiger dermed langt de indsamlede midler.

Samarbejde med virksomheder og universiteter
I 2019 har vi i stigende grad søgt samarbejder med universiteter og virksomheder. Med FN’s bæredygtige udvik-
lingsmål har vi fået rammen om en fælles vision. Vi deler også adgangen til en teknisk viden, som kan forbedre 
livsvilkårene for mennesker rundt om i verden. 

Partnerskaber med danske virksomheder er vigtige, fordi det muliggør, at virksomhederne kan arbejde meget 
konkret med verdensmålene og stille ressourcer, medarbejdere og viden til rådighed til gavn for de mest udsatte 
rundt om på kloden. 



Mange af de steder vi arbejder, er hoveddelen af vores arbejde centreret omkring forsyningen af vand og elek-
tricitet, fordi staten ikke kan tilbyde disse ydelser. Derfor er det væsentligt, at Danske Vandværker er blevet nyt 
erhvervsmedlem af Ingeniører Uden Grænser, da de bygger på en rig tradition og erfaring med demokratisk lokalt 
selvstyre og deltagelse fra civilsamfundet i at sikre vandforsyningen i et lokalområde.

Vi er også stolte over at byde EKJ, Arup og FORS velkomne blandt de virksomheder, der sammen med Ingeniø-
rer Uden Grænser søger at opfylde verdensmålene. Vi er glade for at opleve, at vores virksomhedsmedlemmer er 
meget engagerede og involverede i arbejdet med FNs verdensmål.

Certificeret af EU 
Endnu et vigtigt resultat i 2019 er, at vi er blevet certificeret af EU til at få vores frivillige sponseret, når de er på 
mission. Det vil give os mulighed for at have frivillige udstationeret i længere tid i felten sammen med vores 
partnere. Det er en anerkendelse af det arbejde vi laver og det er noget, vi håber på, at kunne høste frugterne af i 
de kommende år.

En ny strategi for de kommende år
Vi har startet en process i organisationen der skal føre os frem til en en strategi for 2020-2025. Vi har bedt vores 
medlemmer og frivillige om deres ideer og tanker og har allerede fået værdifulde tilbagemeldinger, som vi er 
meget taknemmelige for. 

Det har stor betydning at have en fælles strategisk retning for en frivillig-baseret organisation som vores. Den 
nye strategi skal implementeres i løbet af 2020.

I 2020 håber vi på fortsat stærk opbakning fra vores frivillige og vores medlemmer og virksomhedsmedlemmer. 
Vi vil arbejde hårdt for, at etablere nye strategiske partnerskaber i de partnerlande vi arbejder i, fordi vi ser, at der 
er et potentiale for synergi, mellem forskellige partnere i de lande vi arbejder. Det vil være et af målene for 2020, 
at vi arbejder os hen mod mere ensartet og strategisk tilgang på tværs af partnerskaber, med fortsat fokus på at 
etablere en klar ramme og en stærk platform til vores frivillige, for at yde dem den bedst mulige støtte.

Bent Michael Nielsen, 
Bestyrelsesformand i Ingeniører Uden Grænser



















































Regnskab Budget
2019 2020

Indtægter
250 Bundne donationer projekter 3.878.410 2.449.950
250 Bundne donationer projekter - bevilling ej udbetalt 4.774.300 0
250 Bundne donationer drift 229.386  230.000

Donationer i alt 8.882.096 2.679.950
Øvrige indtægter:
250 Gaver og frie donationer 308.661 310.000
250 Medlemskontingenter 233.575 235.000
250 Medlemskontingenter med donation 120.200 120.000
250 Firma medlemskaber 212.310 210.000
250 Offentlige puljer til drift
250 Salg af vareartikler 1.200 1.200

Øvrige indtægter i alt: 875.946 876.200
Indtægter i alt 9.758.042 3.556.150

Forudbetalte donationer, primo år 2.964.134 7.159.300
Forudbetalte donationer, ultimo år -7.159.300 -2.490.887

Indtægter efter hensættelser i alt 5.562.876 8.224.563
262 Projekter

Projekter (omsætning) 4.481.953 7.118.363
Administrationsbidrag -394.015 -548.583
Projektsupport -124.506 -173.115
Overhead Timer -360.333 -117.983
Erhvervsforsikring (beregnet) -14.253 -32.364
Total beregnede overheads, administrationsbidrag mv. -893.107 -872.045

Sum Projekter - direkte omkostninger 3.588.846 6.246.317
Indirekte projektomkostninger

Løninger mv. projektmedarbejder 734.808 583.731
261 Forsikring: Rådgiver og ansvar samt rejse mm. (ikke fordelt) 0 15.000
255 Kapacitetsopbygning og træningsaktiviteter 3.064 5.000
256 Fagtekniskgruppe (projektudvikling) 39.479 38.750
257 Projektsupervisering (PSG) 49.440 38.750
260 EWB International 0 0

Sum Indirekte projektomkostninger 826.791 681.231
Omkostninger, projekter i alt 4.415.637 6.927.548
Øvrige omkostninger

Aktiviteter
254 Kommunikation og oplysningsarbejde 31.257 32.000
254 Kommunikation, løn 57.017 94.329
252 Fundraising, løn 490.732 320.731
253 Sekretariat 41.784 40.000

Bestyrelse 48.405 38.750
259 Lokalafdelinger 3.255 5.000

Sum Aktiviteter 672.449 530.810
Administration

Adminstration, løn 228.710 378.081
251 Adminstrationbidrag IDA 93.750 94.000
251 Revision 84.469 85.000
251 Computer, IT og print 9.384 10.000
251 Bankomkostninger 33.889 35.000
251 Momsrefusion -7.051 -10.000
251 Kontorartikler 37.680 7.000
251 Kontingenter/medlemskaber 19.300 10.000
251 Telefon og internet 8.999 9.000
251 Bogholderi og lønadministration 11.591 15.000
251 Forsikring 3.976 32.636

Porto, fragt og kopiering 16.195 3.000
Gaver m.v./diverse 4.149 3.540
Lokaleomkostninger (Kontorleje) 38.471 31.750

Sum Administration 583.512 704.007
Øvrige omkostninger i alt 1.255.961 1.234.817

Resultat før finansielle poster -108.722 62.198
Finansielle poster 0 0

Årets resultat -108.722 62.198

Budget 2020
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