
 

 

 

Referat fra POB User Group’s Generalforsamling 3.  april 2019 

 

 

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 

Formand, Göran Wihlgaard, fremlagde: 

• Vi startede året med den 20. PUG-konference på Gimo Herrgård den 13.-14. marts. På 

grund af jubilæet havde vi forsøgt at gøre ”lidt ekstra” ud af det, men det blev ikke helt 

som vi havde tænkt. Desuden var deltagerantallet lavt – kun 45 tilmeldte, hvoraf det 

endda kun var de 42 der mødte op. 

• I perioden maj-august har bestyrelsen kun mødtes via Skype, mail og telefon, hvor 

følgende blev gennemført: 

o Evaluering af PUG 2018 

o Valg af konferencested til PUG 2019  

o Opstart af skandinavisk Præ-CAB 

• Vores skandinaviske præ-CAB er opstartet med Kim, Herning Kommune, og May Liss, 

Statsbygg, som valgtes som repræsentanter sidste år. Indtil nu er der indkommet to 2 

RFCer til præ-CABen. 

• Vi holdt bestyrelsesmøde på hotellet i september, hvor vi behandlede: 

o Tidpunkt for PUG 2019 så vi ikke kolliderer med ITSMF 

o Tema for 2019 

o Baseret på evaluering af indkomne surveys stryger vi social aktivitet og erstatter 

det med mere egentid 

o Redesign af Agenda og begynde at lede efter foredragsholdere som passede ind i 

det aktuelle tema 

• I Norge har der været afholdt fire møder over året  

• Vi fik indlæg på plads over vinteren  

• Endelig mødtes vi på hotellet i mandags inden konferencen 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 

 

4. Præsentation og godkendelse af årets resultat 

Kasserer Morten Skaarud præsenterede årsregnskab for 2018, der viste et underskud på ca 

48,000 DKK.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

5. Præsentation og godkendelse af næste års budget  

Vi lægger ikke budget.  



 

 

6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

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

Øyvind Sand var på valg og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer, Göran og Morten, var nødt 

til at forlade bestyrelsen – førstnævnte på grund af pension, sidstnævnte grundet manglende 

opbakning fra sin ledelse.  

Øyvind blev genvalgt for to nye år. Og ind som nye medlemmer blev valgt Jenny Clarén fra 

Atea Sverige (for 1 år) og Kim Skotte Larsen fra Herning Kommune (for 2 år).  

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende møde.  

 

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

Martin Skyllberg, Atea Sverige, blev valgt. 

 

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

Flemming Holm, Vordingborg Kommune, blev valgt.  

 

10. Øvrigt 

Intet at rapportere.  

 

Morten erklærede mødet for hævet.  


