
 

 

 

Referat fra POB User Group’s Generalforsamling – afholdt virtuelt den 14. 

september 2022 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Fredrik Stjerndorff, ATG, blev valgt som ordstyrer.  

 

2. Valg af referent 

Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens årsrapport 

Kim Skotte Larsen, kasserer, fremlagde: 

• Vi lagde op til en fysisk konference, men pga covid blev den afholdt virtuelt. 

Konklusionen efterfølgende var at det fungerede ok med en virtuel konference, men at 

en fysisk konference var at foretrække 

• Så vi startede med at planlægge PUG 2022 som en fysisk konference, men grundet lav 

tilmelding blev den først flyttet fra marts til september, hvorefter den blev helt aflyst og 

afholdt virtuelt i stedet. 

• Bestyrelsen mødes nu kun virtuelt, hvor vi før covid mødtes fysisk minimum én gang 

om året 

Fredrik rundede af og der var ingen spørgsmål eller indvendinger. 

 

4. Præsentation og godkendelse af årets resultat 

Kim Skotte Larsen præsenterede derefter årsregnskab for 2021. Året havde 0 DKK i indtægter 

og begrænsede udgifter, primært til hjemmeside og en bestyrelsesansvarsforsikring, samlede 

udgifter beløb sig til 15,444.75 DKK. Det beløb gik fra kassebeholdningen, så indestående per 

ultimo 2021 var 91,928.92 DKK. 

Der var ingen spørgsmål til tallene og regnskabet blev godkendt.  

 

5. Præsentation og godkendelse af næste års budget  

Vi har ikke lagt budget for 2023, da fremtiden er usikker, og vi mener at den nye bestyrelse 

der findes i dag må lægge det budget. 

Generalforsamlingen godkendte denne fremgangsmåde. 

 

6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag udover bestyrelsens eget om at tage en diskussion af den faldende 

interesse i vores konferencer.  

Vi er 19 medlemmer – der har ingen udmeldinger været, men det skyldes nok delvis at vi 

ikke forsøger at opkræve kontingent. Og medlemskab alene er ikke nok - hvis vi skal holde 

gang i aktiviteterne kræver det engagement og deltagelse fra medlemmerne. 

Når bestyrelsen i surveys har forsøgt at få klarlagt årsager til den dalende interesse, har der for 

det første ikke været mange svar, og for det andet har svarene peget i forskellige retninger, så 

man ikke har kunnet udlede nogle entydige årsager. 



 

Under diskussionen blev der udtrykt forskellige holdninger, og det blev konkluderet at: 

• Der er fortsat interesse i PUG, så vi skal ikke afvikle foreningen for nærværende 

• Der er generelt en manglende ”fornemmelse” af Wendias nye ejere, Serviceaide, og 

flere føler at Serviceaide er usynlige for kunderne og i markedet – det giver en 

usikkerhed omkring PUG og POB’s fremtid. Bestyrelsen skal derfor rette en officiel 

henvendelse til ledelsen i Serviceaide, hvor de redegør for diskussionen på 

generalforsamlingen og beder Serviceaide fortælle hvad værdien af PUG er for 

Serviceaide – i henvendelsen skal det fremgå, at vi ønsker at Serviceaide bliver mere 

synlige og bidrager mere til at PUG skal kunne fortsætte 

• Vi skal forsøge at udvide målgruppen for deltagelse, så vi kan tiltrække andre 

stakeholders end kun de tekniske 

• Vi vil i 2023 holde 1-2 virtuelle sessioner for at holde os i gang, mens vi venter på 

bedre tider, herunder at Serviceaide vil blive stærkere i markedet og få nogle flere 

kunder i Skandinavien 

• På længere sigt er det vigtigt også at mødes fysisk, da der er stor værdi i de uformelle 

møder mellem indlæggende. Men man kan måske overveje kun at gøre det hvert andet 

år og så have virtuelle sessioner ind i mellem de fysiske. Man kunne også overveje om 

2 hele dage er for lang tid at tage folk ud af deres almindelige arbejde. En opdeling i 

spor med sessioner rettet mod særlige målgrupper kunne måske også gøre at nogen 

ville tilmelde sig enkelte dele af konferencen. 

• Det opfattes positivt at ingen udtrykker ønske om at lukke foreningen nu. Men en 

fortsat aktivitet kræver dog endvidere, at medlemmerne forpligter sig til at byde ind når 

bestyrelsen efterlyser indlægsholdere, nye bestyrelsesmedlemmer mm. Alle skal aktivt 

bidrage til at vi har noget at mødes om. 

 

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

Der er to bestyrelsesmedlemmer, der af forskellige årsager træder ud af bestyrelsen: Kim 

Skotte Larsen og Øyvind Sand.  

Bestyrelsen foreslår Kim Nørager Nielsen, Herning Kommune, til at træde ind som det danske 

medlem, hvilket blev godkendt, så Kim er valgt.  

Bestyrelsen havde ingen forslag til nyt norsk medlem. Kim forklarede at der over året ikke lå 

meget arbejde i det og at vi primært mødes virtuelt, hvorefter Jonathan Baeza, Statsbygg, 

meldte sig på banen. Jonathan blev valgt.  

 

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

Gunnar Lund, Bærum Kommune, blev valgt. 

 

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

Torben Broxgaard, Herning Kommune, blev genvalgt. 

 

10. Øvrigt 

Ella Hansens, Wendia Norge, forslag om at bestyrelsen tager kontakt til Serviceaide er 

uddybet under punkt 6. 

 

Fredrik Stjerndorff erklærede mødet for hævet.  

 


