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Generalforsamling i IEA Danmark 2020 
 
 
Afholdt tirsdag d. 10. marts 2020, fra kl. 17.00 til 20.00 
i Østerbrohuset, Århusgade 101, lokale 3, 2100 Ø København. 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 

- Ordstyrer, Carsten Wendt blev foreslået og valgt 
- Referent, Pia Omø Mehr blev foreslået og valgt 
- Stemmeudvalg: Flemming Christensen, Mette Hvied Lauesen, og Karin Jessen 

Ordstyreren startede med at byde velkommen, og erklærede Generalforsamling rettidigt 
indkaldt, og alle formalia var på plads i henhold til indkaldelsen. Generalforsamling var 
dermed lovlig.  
 
2. Formandens beretning v/Søren Heick 

 
Frafald af bestyrelsesmedlemmer. 
Vi blev ramt af frafald allerede tidligt på året. Gitte Kold trak sig på grund af sygdom og 
Kristian Prüss stoppede på grund af travlhed i forbindelse med hans arbejde. 
Bestyrelsen har i 2019 derefter bestået af 4 medlemmer, Pia Mehr, Mette Hvied Lauesen, 
Carsten Wendt og Søren Heick  
Fra starten af året bestred Mette både formandsposten og kassererposten. I oktober 
besluttede vi i bestyrelsen at fordele posterne anderledes. Jeg overtog formandsposten og 
Mette fortsatte som kasserer. 
Konferencer aflyst. 
Vi havde fra starten af året planlagt og arrangeret 2 konferencer – en i København og en i 
Århus. Begge måtte vi desværre aflyse på grund af for få tilmeldinger.  
Tak til de velvillige indlægsholdere som vi desværre også måtte aflyse. 
Udbyderforening. 
På generalforsamlingen i 2019 blev der præsenteret et nyt samarbejde mellem udbydere 
af Enneagram kurser og uddannelser i Danmark. Dette var et tiltag, som også har været et 
ønske i Enneagramforeningen. 
Det var meningen, at udbyderne selv skulle have givet en statusmelding på denne 
generalforsamling, men der har været en del røre, og debat på de sociale medier de 
seneste dage og de har valgt at trække deres indlæg tilbage. 
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Jeg vil kort skitsere enneagramforeningens relationen til ‘Brancheforeningen’: 
Ved præsentationen af udbyderforeningen ‘Brancheforeningen’ på generalforsamlingen, 
blev der lagt op til et tæt samarbejde mellem enneagramforeningen og udbyderforeningen 
med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet af uddannelserne.  
Ved etableringen af Brancheforeningen modtog IEA en anmodning om et tilskud vedhæftet 
et udkast til vedtægter for den nye Brancheforening. Her var blandt andet beskrevet et 
formaliseret samarbejde med enneagramforeningen.  
 
Det blev aftalt på generalforsamlingen, at enneagramforeningen udbetaler et økonomisk 
tilskud til opstart og etablering af udbyderforeningen og derudover at etablere en 
underside på enneagramforeningens hjemmeside IEA-Danmark.dk. 
Brancheforeningen har siden ændret vedtægterne, og der fremgår således ikke længere at 
være en hensigt om formaliseret samarbejde mellem IEA Danmark og Brancheforeningen. 
Enneagramforeningens fortsatte eksistens. 
Der var en kort debat på sidste generalforsamling omkring Enneagramforeningens 
fortsatte eksistens, og i hvilken form. Der var både indlæg om at nedlægge foreningen og 
om at lægge foreningen i dvale.  
Det blev aftalt at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvis dette 
skulle blive aktuelt. 
Som det fremgår af de fremsendte forslag, er dette emne igen til drøftelse. 
 
Mette Hvied Lauesen ønskede ført til referat, at hun som bestyrelsesmedlem ikke kunne 
stå inde for formandens beretning, og at hun ikke var bekendt med indholdet før GF, 
hvilket var imod sædvane i IEA’s bestyrelse. 
Der var spørgsmål fra forsamlingen til hvorfor der har været lav aktivitet, og det blev 
forklaret at der på sidste generalforsamling blev truffet beslutning om, at bibeholde 
foreningen på lavt blus da det havde været nødvendigt at aflyse de 2 planlagte 
konferencer i foråret 2019. 
Der var herefter drøftelse om relevansen i at fortsætte IEA Danmark eller om foreningen 
skulle lægges i dvale. 
Synspunkterne fremgik af de 2 forslag, der var indgivet til generalforsamlingen (pkt. 4) 
 
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. 
 
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent/Mette 

regnskabet vedlagt som bilag 
Regnskab blev Godkendt af forsamlingen 
 
4. Indkomne forslag 

- Vedtægtsændring v/Susanne Povelsen 
- Forslag om ”genoplivning” af IEA Danmark v/Carsten Wendt og Søren Heick 
- Forslag om at lægge IEA Danmark i dvale v/Susanne Povelsen og Lone Stephensen 
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Susanne Povelsen forklarede at de nuværende vedtægter er meget fastlåste og at 
generalforsamlingen dermed ikke kan beslutte hvad der skal ske med indestående i 
banken, ved en evt. opløsning af Foreningen. Som det er nu, tilgår pengene IEA Global, 
og det vil være mere rimeligt at IEA Danmark selv bestemmer hvad pengene skal bruges 
til. Ændringsforslaget giver generalforsamlingen mandat til at disponere over et evt. 
indestående. 
 
Der var herefter en debat om brug af fuldmagter og hvor de kan bruges. Uenigheden 
bestod blandt andet i tolkning af vedtægterne og hvorvidt brugen af fuldmagter var 
sædvanebestemt. Der blev ikke opnået enighed og det blev derfor besluttet at flytte 
afstemningen om de indkomne forslag til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
5. Valg til bestyrelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer (+ 1 IEA Global affiliated 
repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter. 
 
Mette Hvied Lauesen, kasserer, var på valg (ønskede ikke genvalg) 
Pia Omø Mehr, næstformand var på valg (ønskede ikke genvalg) 
Carsten Wendt, bestyrelsesmedlem, var ikke på valg 
Søren Heick, formand, var ikke på valg 
 
Der skal min. bruges 3 nye medlemmer + 2 suppleanter 
På baggrund af beslutningen om gennemførelse af en ekstraordinær generalforsamling 
blev det besluttet at den nye bestyrelse alene havde mandat til at foreslå følgende: 

- Hvor længe man minimum skal være medlem før man kan stemme ved en 
generalforsamling. 

- Regler for brug af fuldmagter (eks. max 2 fuldmagter pr medlem). 
- Regler for brevstemmer. 
- Krav til bestyrelsesmedlemmer i IEA.dk (hvem kan opstille - Udbydere/ikke 

udbydere?). 
Claus Roager ønskede at få ført til referat, at der gennem årene har været store 
udfordringer i bestyrelsesarbejdet som resultat af, at en overvægt af bestyrelsesposterne 
fra begyndelsen var besat af udbydere. Oplevelsen var, at flere bestyrelsesmedlemmer 
havde fokus på at beskytte egen forretning og at der ikke i tilstrækkelig grad blev skelnet 
mellem forretning og fællesskab. Man var derfor i enighed nået frem til at medlemmerne er 
bedst tjent med en bestyrelse, der består af entusiaster indenfor Enneagrammet, fremfor 
professionelle udbydere. Claus understreger, at det ikke er i nogens interesse at gentage 
tidligere dårlige erfaringer. 
 
Der blev herefter foretaget valg til bestyrelse. 
De nye kandidater stemmefordeling: 
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Annabella Al-Nafusi - Nr 1 
Balder Vendt- Striim - Nr 2 
Anja Vester - Nr 3 
 
Karin Jessen – 1. suppleant 
Flemming Christensen – 2. suppleant 
 
Mette Hvied Lauesen – fortsætter som ambassadør/IEA Global repræsentant med fokus 
på Enneagram konferencen i Stockholm den 3. til 6. september 2020.  
Af hensyn til administration af tilmeldinger m.v. bibeholder Mette adgang til foreningens 
bankkonto indtil konferencen er gennemført. 
Bente Brandstrup – ikke valgt ind 
Kirsti Hauge Kyed – ikke valgt ind 
 
6. Indlæg fra Brancheforeningen   

Udgår efter ønske fra Brancheforeningen. 
 
7. International konference i Stockholm /Mette Hvied Lauesen 

Bilag vedhæftet om konference 
 

8. Eventuelt 
Det blev aftalt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med fokus på ændring af 
vedtægter. 
Der bliver indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor de indkomne forslag 
under pkt. 4 vil blive genfremsat. 
 
 
Med venlig hilsen 
IEA Danmark 
 
 


