
 

 

 
Referat fra POB User Group’s Generalforsamling 25. marts 2015 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Kim Nørager Nielsen, Herning Kommune, blev valgt som ordstyrer.  
 
2. Valg af referent 
Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent. 
 
3. Bestyrelsens årsrapport 
Bestyrelsens kasserer (og stand-in for formand, der var syg) Allan Eriksen, Vordingborg 
Kommune, fremlagde følgende: 

 Vi startede året med en PUG konference i Norge – hvor vi fik en ny bestyrelse.  
 Bestyrelsen mødtes hos Wendia i maj, hvor vi konstituerede os med Göran Wihlgaard, 

Atea Sverige, som formand, Allan Eriksen, Vordingborg Kommune, som kasserer og 
Øyvind Sand, Norian IT Solution, som udførende. På dette møde fandt vi også 
Bergendal som konferencested i 2015 samt temaet for 2015-konferencen. Endvidere så 
vi på evalueringer af 2014-konferencen og blev blandt andet enige om udvide 
evalueringsskemaerne. 

 I september mødtes vi her på Bergendal for at tjekke lokaliteterne ved selvsyn. Her 
fandt vi også de fleste indlægsholdere, planlagde den sociale aktivitet og måltider og 
fik lavet en foreløbig agenda. 

 Over vinteren fik vi de sidste ting på plads via mail/telefon.  
 Endelig mødtes vi på Bergendal i mandags, hvor vi brugte eftermiddagen på at få de 

sidste praktiske ting på plads i samarbejde med hotellet. 
 I løbet af året er der afholdt to erfamøder i Danmark (i maj og november), samt et i 

Norge i forbindelse med Wendia Norges Julebord i november. 
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 
 
4. Præsentation og godkendelse af årets resultat 
Kasserer Allan præsenterede årsregnskab for 2014. 
Igen i 2013 var medlemskab gratis for eksisterende medlemmer for at bruge af 
kassebeholdningen. Der kom 3 nye medlemsorganisationer til.  
Året viser et underskud på ca. 24.000 kr. 
Indestående per udgangen af 2014 er ca. 274.000 kr.  
Regnskabet blev godkendt.  
 
5. Præsentation og godkendelse af næste års budget  
Allan præsenterede et budgetteret underskud for 2015 på ca. 46.000 kr, primært grundet et 
dyrere PUG i år.  
Budgettet blev godkendt.  
 



 

6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 hvert lige år og 2 hvert ulige år) 
Allan og Øyvind er på valg, begge modtog genvalg.  
 
8. Valg af suppleant (for en periode af 1 år) 
Torben Svinth Lindner, Danish Crown, blev valgt uden modkandidater. 
 
9. Valg af revisor (for en periode af 1 år) 
Bestyrelsen peger også i år på Kim Skotte Larsen, Herning kommune, der blev valgt uden 
modkandidater.  
 
10. Øvrigt 
PUG’s pressionsmuligheder overfor Wendia blev diskuteret. Der var enighed om at enighed i 
gruppen vil give større vægt i forhold til Wendia og det blev derfor besluttet at medlemmerne 
skal blive bedre til i årets løb at dele deres RFC’er med de andre, så alle kan se hvor mange 
der har hvilke RFC’er. Bestyrelsen skal prøve at holde ”gryden i kog” ved at sende mails ud 
med status og opfordring til at dele RFC’er, når de mødes de 2-3 gange årligt. På næste 
konference, eller evt. ved en afstemning per mail i ugerne op til, skal medlemmerne så gerne 
kunne blive enige om de 2-3 RFC’er de synes er de vigtigste at fremhæve overfor Wendia. 
Bestyrelsen skulle involvere Wendia i disse planer.  
 
Kim erklærede mødet for hævet.  


