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I 2010 har Arkitekter Uden Grænser 
vist, at vi følger vores idéer til dørs. To 
projekter er i år blevet realiseret og 
mange nye initiativer er i støbeskeen. 
Organisationens primære fokusom-
råder er blevet defineret i arbejdspro-
grammerne Udvikling, Katastrofe og 
Debat. 

Organisationsstrukturen har fået et 
eftersyn og vi har diskuteret hvordan 
vores medlemmer kan involvere sig 
endnu mere i den daglige organisation. 
Flere nye spændende ansigter er kom-
met til - og det er sjældent man har op-
levet en dag uden aktivitet på kontoret 
på Vesterbro. 

Vi glæder os meget til at møde det nye 
år sammen med jer og ser frem til nye 
spændende udfordringer!

Bestyrelsen

ÅRSBERETNING 2010



Arbejdsprogrammer
Den nye organisatoriske struktur har 
bevirket at tre primære arbejdspro-
grammer er blevet formuleret:

Udvikling
AUGs udviklingsprojekter vil skabe ud-
vikling for de mest udsatte mennesker 
og samfund i verden. Målet er en lang-
sigtet bæredygtig udvikling forstået 
som et samfunds eller en gruppes 
evne til at varetage og udbygge egen 
udvikling. 
Vores rådgivning og arkitektbistand 
spænder fra byggeri og design til plan-
lægning.

Eksempler på udførte projekter: 
- Moving School, Indien 2010
- Masanga Staff Housing, Sierra Leone 
2010

Katastrofe
I 2009 tog AUG initiativ til at oprette et 
katastrofeberedskab. 
Katastrofeberedskabet har til formål 
at uddanne og udsende medlemmer 
til katastroferamte områder med kort 
varsel. Arbejdet spænder fra midler-
tidig husly - til genopbygning efter en 
katastrofe. AUG har to indsatsområder; 
beredskab og genopbygning:

1) Beredskab

Uddannelse
Et kursusforløb/efteruddannelse, hvis  
formål er at forberede og dygtiggøre 
arkitekter til de opgaver de kan stå 
overfor som udsendt med et interna-
tionalt humanitært beredskab. 
Uddannelsen udføres i samarbejde 
med relevante partnere.

Beredskabsliste
Efter forespørgsel fra internationale 
humanitære organisationer skal per-
soner på beredskabslisten være parate 
til at rejse ud på kortere eller længere 
ophold. Beredskabslisten består af folk 
med specialiseret kompetence inden-
for katastroferespons, koordinering 
og behovsanalyse af katastroferamte 
områder.

2) Genopbygning
Strategisk planlægning og gen-
opbygning efter katastrofer.

Debat
Projekterne foregår i Danmark og hen-
sigten er at belyse forskellige sam-
fundsproblematikker ud fra en arkitekt-
faglig vinkel. Formålet er at formidle 
viden og skabe debat i offentligheden. 
Dette sker gennem udstillinger, 
arrangementer og andre midlertidige 
tiltag. Projektforløbet er ofte af kortere 
varighed. 
Eksempler på udførte projekter: 
- Spatial Statistics, udstilling til COP15 
2009 
- Asyl Dialog Tanken 2008

FOKUSOMRÅDER



I foråret blev Rune Asholt valgt ind i 
bestyrelsen i ASF-International.

AFS-International er indtil nu blevet 
kørt for meget beskedne midler, og det 
er derfor gået meget langsomt med 
udviklingen.

AFS- international har som et af sine 
mål, at få et fælles sekretatiat op at 
stå. Sekretariatets formål er at skabe 
bedre og mere åbene forhold mellem 
de enkelte landes organisationer og 
sørge for, at de igangsatte tiltag bliver 
fulgt til dørs. 

AFS- international har derfor oprettet 
en fundraisinggruppe som arbejder på 
at skaffe økonomiske midler til driften.
Dog er det vanskeligt at rejse midler til 
administrativt arbejde. Indtil midlerne 
er fundet og et sekretariat kan 
realiseres har ASF-Spain tilbudt at 
stille en sekretær til rådighed på 
halvtid for ASF-International. ASF-
International er meget taknemlige.

ASF-INTERNATIONAL

Tidligere er der blevet søgt penge hos 
”Leonardo da Vinci programme” til at 
opstarte et uddannelsesforløb. 
Opstarten skal varetages af fem 
organisationer. Fire fik bevilliget støtte 
og dette muliggør at ASF-Spain, ASF-
France, ASF-UK og ASF-Italy kan 
forberede opstarten af et uddannelses-
forløb for udsendte arkitekter.

Den internationale hjemmeside er nu 
oppe. Her kan man bl.a. se projekter 
udført af de respektive organisationer, 
finde publikationer og downloade en 
samlet portofolie som i år er suppleret 
med tre af AUGs projekter.

Der ligger mange spændende mu-
ligheder i det internationale samarbe-
jde. Forhåbentligt bliver samarbejdet i 
den kommende tid udvidet med nye 
organisationer i Grækenland, Congo og 
Brasilien og på sigt et fast internatio-
nalt sekreteriat.

Links: http://www.asfint.org



PROJEKTUDVALGET

AUGs primære fokusområder er fort-
sat sundhed og uddannelse. Dertil 
kommer et par nye indsatsområder 
som er under udvikling.

På skolefronten er projekt Moving 
School i Indien under evaluering, og 
fører forhåbentligt til en fortsat 
udvikling af mobile skoleenheder.

Vores byggeri af boliger til hospitals-
personale i Sierra Leone fortsætter 
ufortrødent. I skrivende stund er to 
arkitekter udstationeret på Masanga 
Hospitalet, hvor en ny bolig-prototype 
er under opførelse.

Derudover undersøger vi, hvordan vi 
kan bidrage til forbedring af forhold 
for mennesker der bor i slum. Et 
fokusområde der f.eks. nævnes i FNs 
Millenium Development Goals. 

To arkitekter fra AUG har derfor tilbragt 
august måned i slummen i Nairobi, 
hvor de havde mulighed for at følge et 
igangværende dansk udviklingsprojekt, 
lære om forholdene og bygge netværk.

Et andet område under udvikling er 
etableringen af et katastrofebered-
skab, hvorfra arkitekter kan udsendes 
med kort varsel til katastrofeområder.



Masanga Educational Center går ud på 
at renovere to gamle skolebygninger 
som ligger i forbindelse med hospitalet 
i Masanga. 

AUG bistod med rådgivning til reno-
veringen, procesplanlægning og ud-
arbejdelse af tegningsdetaljer. 
I januar tog 10 frivillige fra Gruppen Re-
Act afsted for at tage fat på opgaven. 

I løbet af to uger i januar 2010 havde 
gruppen, som planlagt, skabt bedre 
lysindtag til undervisningsrummene, 
lavet nyt undertag, opmalet lokalerne 
i lyse farver, skabt nyt interiør og givet 
hele huset en ny farve. Arbejdet foregik 
med en tilknyttet “buddy” fra Masanga. 

UDVIKLING
MASANGA EDUCATIONAL CENTER

Konceptet gik ud på at en dansker 
samarbejdede med en afrikaner, og 
derved udvekslede ideer og praktisk 
kunnen. 
Selve ombygningen tog udgangspunkt 
i de oprindelige forhold fra 1970’erne 
og Mia Scheel, projektleder fra AUG, er 
tilfreds med resultatet. 

De to bygninger er nu blevet til én, 
der udnytter omstændighederne op-
timalt. Miljøet er blevet rart, lyst og 
imødekommende. 

Mia Scheel forventer, at der kommer 
flere vellykkede samarbejder med hos-
pitalet i Masanga til glæde for ansatte 
og byens indbyggere.



Projektet Masanga Staff Housing for-
mål er at bygge boliger til hosptals- 
personalet på Masanga Hospital i 
Sierra Leone. Projektet er et samar-
bejde mellem Foreningen Masangas 
Venner, IBIS og AUG.

Byggeriet påbegyndtes af Silje Sollien, 
Petter Brandberg og Camilla Kragh i 
november 2009. Byggeriet giver gode-
muligheder for at undersøge de lokale 
kundskaber, behov, materialer og øko-
nomi.  Første personalebolig stod fær-
dig i sommer 2010. 

Boligen blev dyrere end planlagt og 
tog længere tid, men gav deltagerne 
masser af erfaring. Erfaringer AUG har 
givet videre til afgangsstuderende 
Rasmus Hamann.

UDVIKLING
MASANGA STAFF HOUSING

Undervejs blev projektgruppen kontak-
tet af Ingeniører Uden Grænser som er 
i gang med at bygge personaleboliger 
i en anden provins i Sierra Leone. De 
ønskede hjælp til tegnearbejdet. Der er 
derfor nu etableret et samarbejde. 

For at skaffe penge til projektet har 
arbejdsgruppen diskuteret nye måder 
at fundraise på. Blandt andet planlæg-
ger arbejdsgruppen et velgørenhedsar-
rangement i samarbejde med spirende 
designere og  kunsthåndværkere.

Går alt efter planen står Rasmus Ha-
manns projekt ”Den perfekte bolig til 
Masanga” færdig i januar 2011. 
Hermed er endnu et hus opført i Sierra 
Leone, med hjælp fra Arkitekter Uden 
Grænser.



Chameleon School udspringer af det 
indiske skoleprojektet Moving School. 
Målgruppen er en gruppe meget fat-
tige nomadefamilier, der flytter rundt 
i grænseområdet mellem de indiske 
delstater Goa og Maharashtra. Langt 
de fleste voksne i denne befolknings-
gruppe er analfabeter og børnene 
kan nemt komme til at lide samme 
skæbne. Idéen bag Moving School, er 
at skabe skoler som flytter sig med de 
børn der undervises. Skolen skal kom-
me til børnene - ikke omvendt.

Arkitekt Mette Lange og Anders Linnet 
har tidligere udviklet to designs inden-
for konceptet - en flydende og en rul-
lende skole. Med inspiration fra et telt, 
der nemt kan slås op og ned, udviklede 
AUG i 2009 et forslag til det tredje
design, Chameleon School.

I januar 2010 rejste AUG’s projekt-
gruppe, arkitekterne Sofie Wäborg, 
Marianne Filtenborg, Rune Asholt, An-
dreas Hammershøj og Anna Aslaug 
Lund til Indien for at opføre en proto-
type af Chameleon School i 
samarbejde med lokale håndværkere.

Byggeprocessen adskilte sig be-
tydeligt fra danske arbejdsmetoder. 
Panlægningen foregik fra dag til dag. 
Tempoet var betydelig langsommere 
- ikke mindst på grund af det varme 
klima, men også i kraft af, den knap 
så industrielle optimering. Mødet med 
denne uvante arbejdsproces var både 
utrolig lærerig for alle i projektgrup-
pen og meget fascinerende.

Chameleon School blev indviet den 9. 
februar 2010. I maj 2010 blev skolen 
taget i brug og giver nu 25 nomade-
børn mulighed for skolegang og en lidt 
lysere fremtid.

En af de store udfordringer ved at byg-
ge i Goa er sommermånedernes kraft-
ige monsun. Skolens klimaskærm blev 
udviklet som en fleksibel membran, 
der både kan tilpasse sig årets varme 
perioder og de regnfulde. Skolen blev 
testet under regnperioden. 

Projektgruppen har nu revurderet tag-
konstruktionen, og tegnet et mere ro-
bust forslag, der skal etableres primo 
2011

UDVIKLING
CHAMELEON SCHOOL



Projektet Bæredygtigt byggeri i Ghana 
bygger på et samarbejde, etableret i 
2007, mellem Nana Ekua Bri II Foun-
dation og FØB (Foreningen for Økolo-
gisk Balance). 

To tekniske skoler i Holbæk og Tako-
radi er undervejs trådt til og i starten 
af 2009 kom AUG ind over projektet.
Gennem forløbet har projektgruppen 
gennemarbejdet og udviklet grundlag-
et for den kommende sundhedsklinik 
og udarbejdet manualen for byggeriet. 

Nu halvandet år efter har AUG valgt 
at trække sig ud af projektet. Tilbag-
etrækning er sket som konsekvens 
af endnu en omskrivning af projekt-
beskrivelsen der kom i august 2010. 
Kvaliteten er ikke længere den samme 
og AUG kan ikke længere bakke op om 
projektet.

Vi håber det bliver et godt projekt 
der lever op til alles forventninger i 
Apraponso og Bomba.

UDVIKLING

- En sundhedsklinik til landsbyerne, 
Apraponso og Bomba, i det sydlige 
Ghana.

To arkitekter fra AUG tilbragte august 
måned i Nairobi. Formålet var at ar-
bejde med på et undervisningsprojekt 
som den danske organisation Vedvar-
ende Energi er i færd med at etablere i 
det berygtede slumområde Kibera. 
Vi blev bedt om at komme med et 
forslag til hvordan man kan genhuse 
beboere hvis lerhuse må ryddes som 
følge af projektets pladsbehov.

Opholdet gav AUG lejlighed til at lære 
mere om virkeligheden i et slumom-
råde, møde beboere, undervisere, arki-
tekter, opbygge netværk, samt besøge 
en række projekter der forsøger at 
forbedre livet for slummens beboere i 
både lille og stor skala. Opholdet dan-
ner nu grundlag for en arbejdsgruppe 
som i skrivende stund er ved at for-
mulere et projekt med udgangspunkt i 
vores genhusningsprojekt.

SLUMOMRÅDET KIBERA BÆREDYGTIG BYGGERI I GHANA



DEBAT
ARKITEKTURENS DAG 2010
Alverdens Forstæder

Arkitekter Uden Grænser bidrog til to 
arrangementer på CPH:DOX. 
Emnet var Nødhjælp eller selvhjælp? 
Fattigdomsindustrien set indefra. 
Filmen ”Good fortune” blev vist med 
efterfølgende debat. Her bidrog AUG 
og Klondike med en lysinstallation. 
En installation  der satte spørgsmåls-
tegn ved begrebet slumgenoprettelse 
med udgangspunkt i Nairobi. 

Under arrangementet Solutions med 
undertitlen ”Nysgerrigt og fordoms-
frit seminar om løsningsalternativer i 
kampen mod fattigdom” deltog vi i et 
powertalk arrangement der omhan-
dlede vores arbejde i 3. verdenslande 
og vores arbejde med bæredygtig 
social arkitektur.

DEBAT
CPH:DOX

Årets bidrag til Arkitekturens Dag var 
en fotoreportage Slum Suburbia på 
udstillingen i Arkitekternes Hus, 1.-22. 
oktober 2010. 

Et projekt der satte fokus på Arkitekter 
Uden Grænsers arbejde i slumområdet 
Kibera i Kenya.



Størsteparten af Økonomiudvalgets 
møder er i 2010 blevet afholdt under 
titlen ”Fundraising”. Hermed er priori-
teringen for årets arbejde klart tilken-
degivet - uden penge ingen projekter, 
uden projekter ingen penge. 

I løbet af året blev der gennemført en 
analyse af relevante fonde i forhold til 
AUG’s arbejdsområder. På baggrund 
blev syv ansøgninger fremsendt i løbet 
af foråret - desværre gav ingen positivt 
resultat. På baggrund af disse erfaring-
er er strategien for fundraising blevet 
diskuteret igen. 

Nu er Økonomiudvalget klar med en 
række nye tiltag fra starten af 2011 
som forhåbentlig vil sikre AUG et mere 
solidt økonomisk fundament.

Det er hensigten at arbejde mere mål-
rettet i forhold til fondsansøgninger og 
støtte fra offentlige myndigheder samt 
en mere målrettet kampagne i forhold 
til hvervning af enkeltmedlemmer og 
erhvervsmedlemskaber. 

Målet er at vi inden midten af 2011 
skal være nået op på over 350 enkelt-
medlemmer samt mindst 10 erhvervs-
medlemmer. Et medlemstal på 300 vil 
skabe helt nye økonomiske muligheder 
for AUG.

En hummanitær organisation med over 
300 aktive betalende medlemmer kan 
med baggrund i Ligningsloven § 8a og 
§ 12 inden 1. oktober ansøge om 
optagelse på Skats liste over vel-
gørende organisationer i 2011. Dette vil 
betyde, at gaver til AUG over 500 kr og 
under 14.500 kr vil kunne fratrækkes 
i skat. Denne mulighed vil betyde en 
verden til forskel for AUG. Vi vil få 
mulighed for at udvide vores aktiviteter 
og opstarte nye projekter, som reelt vil 
være økonomisk neutralt for de per-
soner og virksomheder, der støtter 
AUG’s arbejde. 

Derfor har Økonomiudvalgets anden 
store fokus hen mod slutningen af 
2010 været planlægning og opstart af 
en medlemshvervekampagne.

De fleste enkeltpersoner og firmaer, 
som ønsker at støtte AUG udtrykker 
ønske om at støtte et konkret projekt. 
Dette er et naturligt og forståeligt 
ønske - alle vil gerne se sin støtte gå 
100% til dem det drejer sig om: 
befolkningen i Sierra Leone, Ghana, 
Indien osv.- og det er også AUGs mål. 

Når det er sagt, er det også et fak-
tum at ingen organisation, heller ikke 
en frivillig organisation, kan eksistere 
uden et minimum af sekretariats - og 
koordineringsfunktioner. Det kræver 
midler at identificere og planlægge nye 
projekter og aktiviteter. 

En udfordring for AUG i 2011 er derfor 
at sikre fortsættelsen af de nuværende 
løbende aktiviteter og projekter, samt 
sikre et økonomisk fundament for 
planlægning og igangsættelse af nye, 
som igen kan sikre inddragelse af 
endnu flere aktive medlemmer. Helt 
elementært sikre midler til betaling af 
husleje, telefon, frimærker og papir.

ØKONOMISKE FAKTA

Til finansieringen af AUG’s aktiv-
iteter har vi modtaget: 30.000 kr. fra 
medlemskontingenter og
2000 kr. fra virksomhedsmedlemskab. 

Vores udgifter har været: 21.000 kr. 
til leje, inventar og kontor. 2.800 kr. er 
gået til kontingenter (ASF-internation-
al og Projektrådgivningen). 300 kr. til 
web, 800 kr. til kurser for medlemmer 
og 1.600 kr. til medlemsarrangemen-
terne: Generalforsamling, workshops 
og Powerty Walks.

En tak til alle der har ydet støtte og 
har muliggjort det økonomiske grund-
lag for AUG’s arbejde i 2010.

MEDLEMMER

Medlemstallet har været støt stigende 
og der har været en fremgang fra 79 
medlemmer i 2009 til 131 medlem-
mer ultimo 2010. 

Vi har to virksomhedsmedlemskab.

ØKONOMI



Året har både budt på nye medieplat-
forme og nye strategier for medlems-
fastholdelse. Kommunikationsudvalgs 
fokus har i år været vores hjemmeside 
og vores medlemmer.

Nye platforme, nye muligheder
Sidste år lancerede vi den nye hjemme-
side - resultatet er vi glade for. Vores 
hjemmeside giver nye muligheder som 
vi konstant arbejder på at udfylde og 
udvikle. Målet er at få en klar, enkel, let 
tilgængelig og dynamisk hjemmeside.
Fokus er skærpet omkring projekterne 
frem for det organisatoriske arbejde. 
Derved henvender siden sig til et større 
publikum. Ansvaret for opdateringen af 
projektsiderne ligger nu hos dem der 
sidder med den konkrete viden.

I det kommende tid vil vi gøre meget 
ud af at promovere vores sponsorer på 
hjemmesiden.

I år lancerede vi også vores Fan Page 
på Facebook. En side der ligesom hjem-
mesiden, skal være et opdateret forum 
for alle interesserede.

KOMMUNIKATION

Medlemsfastholdelse og medlems-
hvervning
I foråret gennemførte vi en under-
søgelse af AUGs medlemmer. Formålet 
var at skaffe viden om medlemmernes 
ønsker og behov for at kunne tilgodese 
deres interesser i vores arrangementer 
og kommunikation. På den baggrund 
afholdt vi en workshop for aktive med-
lemmer med henblik på medlemsfast-
holdelse. Resultatet var en strategi for 
medlemsfastholdelse og medlems-
hvervning. 

Senest har vi henvendt os målrettet til 
tegnestuer med en appel om at tegne 
et erhvervsmedlemsskab. Projekt 
“julekort” er sket i samarbejde med 
økonomiudvalget og projektudvalget. 
Vi har nu fået sendt og fordelt i alt 200 
julekort. Modtagerne har alle været 
positive og vist stor interesse for AUGs 
arbejde. Vi venter spændt på resultatet 
og håber på at se nye erhvervsmed-
lemmer.

Kommunikationsudvalget glæder sig 
til et nyt år med spændende projekter 
på tegnebrættet. 



Arkitekter Uden Grænser er i Danmark 
stadig en ung organisation under 
opstart. 

Det er essentielt at arbejde videre med 
opbygningen af et stabilt fundament og 
en stærkt opbygget kærne. Vi ønsker at 
vokse, både i form af nye initiativer og 
nye medlemmer. 

Målet er er medlemstallet stiger til 
350 betalende privatmedlemmer og 
10 betalende erhvervsmedlemmer.

På projektfronten vil vi skærpe vores 
fokus yderligere. Vi vil arbejde hen 
imod at blive en projektskabende 
organisation med langvarige solide 
samarbejdspartner. 

Vi skal stræbe efter at få midler til et 
permanent sekretariat, der kan va-
retage den daglig drift af organisa-
tionen og dermed sikre et solidt fun-
dament for Arkitekter Uden Grænser i 
fremtiden.

FORVENTNINGER TIL 2011

LEGATER OG FONDE

Flere af organisationens medlem-
mer har i år modtaget legater, f.eks. 
rejselegater og projektstøtte.
Dette er afgørende for organisationen, 
da vi er drevet af frivillighed, og derfor 
er afhængige af økonomisk støtte fra 
fonde, virksomheder og privatpersoner 
for at realisere vores projekter.

Vi har i år modtaget støtte og spon-
sorater fra:

Erik Møller Arkitekter 
Creas
Cityprint
LEO Pharma
Vester Kopi
Public Arkitekter
Tema Arkitekter
Arkitema Architects
Gehl Architects
Akademisk Arkitektforening

SPONSORER


