Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015
Mødet foregik i Ingeniørhuset i København med 31 fremmødte.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Årsberetning og fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for 2015
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge
Valg af kritisk revisor
Resultat af valget

1. Valg af dirigent og referent
Erik Lyngsø-Pedersen blev valgt til dirigent, og han startede med at konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt i følge vedtægterne, samt at der ikke var indkommet
forslag til dagsorden ved fristens udløb den 12. februar. På grund af tidsnød udgår punktet
”Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde for 2014”. Interesserede henvises til IDA Global
Developments hjemmeside, hvor denne beretning vil være tilgængelig.
Generalforsamlingen godkendte den fremlagte accelererede dagsorden
Hans Peter Dejgaard blev valgt som referent.

2. Årsberetning og fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for 2015
Formanden Erik Blas fremlagde en mundtligt beretning, som var en kortere version af den skriftlige
beretning, der var lagt på foreningens hjemmeside før mødet.
Der har været afholdt 15 arrangementer med totalt 892 deltagere i løbet af året. Dette er en markant
stigning sammenlignet med tidligere år. Formanden viste en tabel over deltagere i arrangementer de
sidste fire år.
Antallet af arrangementer og tilmeldinger totalt blev mere end fordoblet og antallet af deltagende
IDA medlemmer blev øget med mere end 50% (tabel 1).

Tabel 1: Arrangement statistik 2011-2014

År

2011
2012
2013
2014

Antal
Tilmeldinger
arrangementer
totalt

7
8
7
15

IDA medlemmer
Tilmeldte

419
589
400
892

90
158
165
260

Første gangs
deltagere

71
100
112
180

Genganger
rate

1,27
1,58
1,47
1,44

IDA medl
rate

0,21
0,27
0,41
0,29

En del af stigningen kan dog forklares af arrangementet ”Aid for Private Sector Development in
Africa”, som blev gennemført i samarbejde med DIIS og UM, var en heldagskonference, der trak
195 deltagere (af årets 892). Næste tabel viser en oversigt over de afholdte arrangementer i 2014.
Arrangement
Mozambique - spillet om magten og kampen om ressourcerne
Technical visit to UNICEF
Grønvækst i byerne
Dansk udviklingspolitik I opbrud
Mikrovirksomhed eller (Un)fair trade?
Mød den nye Handels- og Udviklingsminister
Hvordan fremtidssikres kvaliteten i dansk bistand?
Meet IDA Global Development w EWB (Aalborg)
Meet IDA Global Development w EWB (Aarhus)
Meet IDA Global Development w EWB (Odense)
Meet IDA Global Development w EWB (Copenhagen)
Hvad betyder Venstres udspil om at spare 2,6 milliarder til ulande?
Debataften om synligheden i dansk udviklingsbistand
Ny tilgang til evaluering i Danida m. UM og DES
Aid for Private Sector Development in Africa w DIIS og UM
Totalt arrangementer

Dato
Tilmeldt Heraf IDA
07-01-2014
78
26
05-02-2014
13
10
27-02-2014
42
27
11-03-2014
44
11
18-03-2014
48
8
03-04-2014
63
19
27-05-2014
42
10
15-09-2014
70
26
17-09-2014
49
34
18-09-2014
10
7
23-09-2014
57
31
06-10-2014
75
15
23-10-2014
42
18
27-11-2014
64
9
02-12-2014
195
9
892
260

% IDA
33%
77%
64%
25%
17%
30%
24%
37%
69%
70%
54%
20%
43%
14%
5%
29%

Formanden fremhævede det gode fremmøde til mødet ”Meet IDA Global Development”, som blev
afholdt i forbindelse med ingeniørskolerne Ålborg, Århus, Odense og København og i samarbejde
med Ingeniører uden Grænser. Alle arrangementerne er individuelt afrapporteret på selskabets
hjemmeside (http://ida-globaldevelopment.dk/wordpress/?page_id=31).
Den nye strategi
Navneskiftet fra Ulandsfagligt selskab til IDA Global Development var, som omtalt ved sidste
generalforsamling, en refleksion af at verden, siden selskabet blev startet i 1985, har ændret sig
radikalt. Den er blevet mere integrereret og mindre bipolar. Global udvikling er alles ansvar, således
som det også fremtræder i forslaget til de nye globale udviklingsmål. Bestyrelsen foretog i årets løb
en analyse af selskabets styrker, svagheder, muligheder og trusler for at sikre, at det kan fortsætte
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med at spille en central rolle i det danske ulandsmiljø. På basis af denne analyse udviklede og
vedtog bestyrelsen den nye strategi med denne vision/mission:
IDA Global Development vil have kant og løbende bidrage til nye løsninger, der går på tværs
af faggrupper, sektorer, politik og geografi. IDA Global Development vil være et foretrukket
multifagligt netværk for folk med professionel interesse i global udvikling.
Strategien introducerer fire forretningsområder:
1. Dybdegående, analyserende og specialarrangementer
2. Dagsordensættende debat
3. IDA Global Development Class 2015
4. IDA-Global ERFA-netværk
Den fulde strategi kan findes på selskabets hjemmeside:
(http://ida-globaldevelopment.dk/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/IDA-GlobalDevelopment-Strategi-January.2015.pdf )
Planer og budget for 2015
IDAs Kontraktudvalg, som er den bevilligende myndighed i IDA, har set med stor velvillighed på
IDA Global Developments nye strategi og planer for 2015. Kontraktudvalget har forøget tilskuddet
fra 120.000 kr. i 2014 til 210.000 for 2015. (Hovedtallene i budgettet for 2015 er vist nedenfor
sammen med 2014 regnskabets hovedtal).
Cirka 100.000 af den budgetterede forøgelse af udgifterne til medlemsaktiviteter skyldes IDA
Global Development Class 2015. Der budgetteres med et samlet underskud på 11.900 kr. for året.
Bestyrelsen vurderer at en formue på 150.000 kr. ved gældende aktivitetsniveau vil være
tilstrækkelig til at sikre en stabil drift og fleksibilitet til at tage nye initiativer i årets løb (budgettet
for 2015 betyder, at året vil ende med en formue på 195.995 kr.).
Tre arrangementer er allerede kalenderlagt og planlagt:
 Mogens Lykketoft præsenterer sine visioner for de nye mål og for FN's fremtid (26.02.2015)
 IDA Global Development Class 2015 har kick-off møde den 2. marts med 55 deltagere. Der
har været stor interesse for dette og 30 ansøgere har måttet afvises.
 ”Foreign agribusiness in Sub-Saharan Africa” (19.03.2015) er et dybdegående arrangement,
der vil analysere hvad, der er realiteterne og effekterne af udenlandske investeringer i
afrikansk landbrug.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning og budgettet for 2015
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3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var fire ledige pladser til rådighed for generalforsamlingens valg (for detaljer se venligst
beretningen). Otte personer havde ved fristens udløb (12. februar) tilkendegivet deres kandidatur til
disse pladser: Bjørn Rasmussen, Helle Qwist-Hoffmann, Jens Bjerre, Knud Bach, Kristine Zeuthen
Jeppesen, Linda Nordahl Jakobsen, Shahid Abdullah, og Susanne Hjort. Hver af de otte havde givet
en kort skriftlig motivation og gav på mødet en kort mundlig præsentation. Derefter gik
generalforsamlingen over til en skriftlig afstemning. (Resultatet er noteret nedenfor under punkt 6).

4. Forelæggelse af selskabets regnskab for 2014 til godkendelse og decharge
Mogens Jensen på vegne af selskabets kasserer Jørgen Billetoft, der var bortrejst, præsenterede
regnskabet for 2014, som afspejler et højt aktivitetsniveau. Året kommer ud med et lille underskud
på 6.829 kr.

Medlemsaktiviter
Driftsaktiviteter
Aktiviteter ialt

2014
124.927
53.152
178.079

2015
222.000
56.900
278.900

Kontingenter
Arrangementer
IDA tilskud
Indtægter ialt

31.900
19.350
120.000
171.250

35.000
22.000
210.000
267.000

Resultat

-6.829

-11.900

Overført fra tidligere
år
Periodens resultat
Til disposition

214.724
-6.829
207.895

207.895
-11.900
195.995

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2014 og meddelte bestyrelsen decharge.

5. Valg af kritisk revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg at Jytte Jacobsen, som kritisk revisor. Der var ikke andre forslag og
generalforsamlingen genvalgte Jytte Jacobsen for en ny etårig periode
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6. Resultat af valg til bestyrelsen
Følgende blev ved den skriftlige afstemning valgt for de næste tre år:
1. Shahid Abdullah
2. Linda Nordahl Jakobsen
3. Helle Qwist-Hoffmann
4. Susanne Hjort
Selskabets bestyrelse består af ni valgte og et antal associerede medlemmer. Bestyrelsens formand
(valgt af generalforsamlingen) og næsteformand skal være medlemmer af IDA. Bestyrelsen har
mulighed for at supplere sig med associerede medlemmer med det formål at have rette kapacitet og
sammensætning af kompetencer til at gennemføre programmet. Formanden takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer og meddelte, at bestyrelsen vil konstituere sig snarest.
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