
 

 

 

Referat fra POB User Group’s Generalforsamling 14. marts 2018 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Morten Hauger, Statens vegvesen, blev valgt som ordstyrer.  

 

2. Valg af referent 

Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens årsrapport 

I fravær af bestyrelsens formand, Göran Wihlgaard, fremlagde bestyrelsesmedlem, Øyvind 

Sand, følgende: 

• Vi startede året med en PUG konference i Oslo 

• Bestyrelsen mødtes hos Atea i Sverige i maj for at gennemgå og evaluere PUG 2017 og 

påbegynde planlægning af PUG 2018, herunder se på hvordan vi skulle markere 20-

års jubilæet 

• Vi ”mødtes” via mail og skype over sommeren for at bestemme os for et af de steder 

Göran fandt frem til 

• Det blev Gimo Herrgård, som vi besøgte 18.-19. september. Her så vi på lokaler, 

værelser og priser, vi satte det foreløbige program op og begyndte at finde 

indlægsholdere 

• Vi har arbejdet helt frem til det sidste med at få det det sidste på plads. 

• Vi har været ramt af, at Göran på grund af stort arbejdspres ikke har nået de ting, han 

håbede han ville nå – men vi har knoklet på og vi har gjort det så godt vi kunne. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 

 

Tillæg til beretningen: 

• Allan Eriksen, kasserer, skiftede arbejde og forlod derfor PUG-bestyrelsen i maj 2017 – 

i hans sted er indtrådt suppleant Morten Skaarud, Lovisenberg Diakonale Sykehus.  

 

4. Præsentation og godkendelse af årets resultat 

Stedfortrædende kasserer Morten Skaarud præsenterede årsregnskab for 2017. Underskud var 

mindre end forventet. Morten viste regnskab på lærred. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

5. Præsentation og godkendelse af næste års budget  

Morten sagde, at vi ville lægge budget efter vi har opgjort årets konference, der bliver dyrere 

end forventet pga det forholdsvis lave deltagerantal. Budgettet vil blive lagt ud på PUG’s 

hjemmeside, når det er klart. 

May Liss Urang, Statsbygg, kommenterede, at man burde have lagt et budget før, som man så 

kunne justere efterfølgende.  

 



 

6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 hvert lige år og 2 hvert ulige år) 

Göran er på valg – han havde meddelt at han modtog genvalg og han blev genvalgt.  

 

8. Valg af suppleant (for en periode af 1 år) 

Lennard Kjartan Christensen, Vejle Kommune, blev valgt. 

 

9. Valg af revisor (for en periode af 1 år) 

Bestyrelsen peger også i år på Kim Skotte Larsen, Herning kommune, der blev valgt.  

 

10. Øvrigt 

Etablering af en nordisk præ-CAB: 

Arbejdet har været gået lidt i stå på grund af travlhed, men bestyrelsen og Wendia var dog 

blevet enige om en mulig fremgangsmåde, som de to parter skulle have haft talt nærmere om.  

Det blev besluttet at de tre personer, der skal udgøre den nordiske præ-CAB gruppe (Lennard 

Kjartan Christensen, Vejle Kommune, Kim Skotte Larsen, Herning Kommune og May Liss 

Urang, Statsbygg) skulle tale nærmere med Wendia umiddelbart efter generalforsamlingen om 

at komme i gang.  

 

Diskussion af mulige årsager til den lave deltagelse i år: 

• (Karsten, Coloplast) Kunne faldet i deltagerantal alene være en følge af et faldende 

antal kunder hos Wendia? 

• (May Liss, Statsbygg) Måske for tæt på itSMF – det er meget at være væk fra arbejde et 

par dage i to uger i træk. Så måske flytte det til april eller maj? Evt sige fast ”en uge 

efter påske”. Bestyrelsen vil sende nogle forslag ud.  

• (May Liss) Måske en placering tættere på lufthavnen – så sparer vi penge for busturen 

og rejsetiden forkortes. Hvis man ønskede at spare penge, så kunne man måske spare 

den sociale aktivitet væk og give folk fritid i byen i stedet? Man behøver ikke 

programlægge hver en time…  

• (Jakob Jepsen, Alm. Brand) Jeg kunne godt tænke mig at der udover indlæggene var 

noget mere konkret, ”et færdigt element i POB”, som jeg kan tage med hjem og 

implementere.  

• Vidensdelingen er ikke så god som den kunne være: folk vil hellere få end bruge tid på 

at give… (May Liss) Kunne vi evt supplere med et par gange i året at have et web-møde 

for ligesom at holde folk til ilden? 

 

 

Morten erklærede mødet for hævet.  


