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Referat af ekstraordinær generalforsamling i IEA Danmark 2020 
 

 

Afholdt mandag d. 15. juni 2020 kl. 17.00 

hos 360 job, Gladsaxe Møllevej 23, 2860 Søborg. 

 

Fremmødte: 12 personer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Ordstyrer: Carsten Wendt. 

Referent: Anja V.  
 

Ordstyreren bød velkommen og erklærede, at de ekstraordinære generalforsamlinger var 
rettidigt indkaldt, og alle formalia var på plads i indkaldelsen. De ekstraordinære 
generalforsamlinger var dermed lovlige.  

 

2. Valg af stemmeudvalg 
Stemmeudvalg: Balder Vendt-Striim, Bo Zoffmann Jessen og Karin Jessen. 

Der blev spurgt til, hvorfor der på denne ekstraordinære generalforsamling skulle 
stemmes ved personligt fremmøde. Denne metode blev besluttet på den ordinære 
generalforsamling i marts 2020. 

Det blev derefter besluttet, at afstemning på dagens første ekstraordinære 
generalforsamling skulle ske ved håndsoprækning. 

 

3. Forslag til behandling/afstemning 

1) Ændring vedr. stemmemetode (fuldmagt/fremmøde): § 5, Bestyrelsen, pkt. 2 

Forslag: Bestyrelsesmedlemmer vælges én gang årligt på generalforsamlingen. 

JA: 12  Nej: 0  Blank: 0 

 

2) Nyt punkt indsættes vedr. krav til bestyrelsesmedlem: § 5, Bestyrelsen, pkt. 3 

Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun vælges medlemmer af 
foreningen, der ikke er indehaver af eller medejer af en skole, der udbyder åbne 
kurser i Enneagrammet. 

JA: 4  Nej: 6  Blank: 2 

3) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling 



 

2 
 

Ved forslag til afstemning og ved valg til bestyrelse har hvert medlem én stemme. 
For at være stemmeberettiget skal medlemskab være påbegyndt senest 4 uger før 
generalforsamling. 

JA: 10  Nej: 2  Blank: 0 

 

4) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling 

Et medlem kan give fuldmagt til et gyldigt medlem af foreningen. Et tilstedeværende 
medlem kan i henhold til skriftlig fuldmagt afgive stemmer på vegne af maksimalt 2 
medlemmer. 

JA: 11  Nej: 1  Blank: 0 

 

5) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling 

Der kan stemmes ved fremmøde, ved fuldmagt eller ved brevstemme pr. e-mail på 
den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel. Stemmesedlen til brevstemning 
indeholder kandidater til bestyrelsen og forslag. På stemmesedlen kan stemmes ja, 
nej eller blank. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før 
mødets start. 

JA: 12  Nej: 0  Blank: 0 

 

6) Nyt punkt indsættes vedr. stemmemetode: § 6, Generalforsamling 

Ved valg af bestyrelse kan fuldmagt og brevstemme kun benyttes til afgivelse af 
stemmer på kandidater, der har indgivet sit kandidatur senest 48 timer før 
generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

JA: 11  Nej: 1  Blank: 0 

 

Under mødet var gentagen diskussionslyst til det faldne forslag 2. Med henvisning til at en 
ekstraordinær generalforsamling ikke er forum for drøftelse/nye beslutninger, men alene er 
et afstemningsforum for de forslag, der er årsag til den ekstraordinære generalforsamling, 
blev mødet afsluttet. 

 

Pause med aftensmad. 
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Afholdt mandag d. 15. juni 2020 ca. kl. 18.00  

hos 360 job, Gladsaxe Møllevej 23, 2860 Søborg. 

 

Fremmødte: 12 personer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

1. Valg af ordstyrer/referent - fortsat fra første ekstraordinære generalforsamling 

Ordstyrer: Carsten Wendt. 

Referent: Anja V.  
 

2. Valg af stemmeudvalg - fortsat fra første ekstraordinære generalforsamling 
Stemmeudvalg: Balder Vendt-Striim, Bo Zoffmann Jessen og Karin Jessen. 

Det blev på mødet besluttet, at afstemning skulle ske ved brevafstemning.  

 

3. Forslag til behandling/afstemning 
1) Vedtægtsændring om brug af foreningens midler ved en eventuel opløsning 

JA: 18  Nej: 6   Blank: 1 

 

2) Forslag om at lægge IEA Danmark i dvale 

JA: 10  Nej: 14  Blank: 0 

 

3) Forslag om videreførelse af IEA Danmark 

JA: 13  Nej: 8  Blank: 2 

 

4) Vedtægtsændring om EIA Global repræsentant 

JA: 17  Nej: 0  Blank: 6 

 

5) Kontingentbetaling sættes til 100,- kr. årligt pr. 1-1-2021 

JA: 22  Nej: 0  Blank: 1 

 

Referenten påpegede, at antal afgivne stemmer divergerede fra forslag til forslag, men at 
det ikke var udslagsgivende for udfaldet. Der var ikke stemning for omtælling. 
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Den anden ekstraordinære generalforsamling var hermed slut. 

 

Efterfølgende opstod igen drøftelse af det falde forslag fra første ekstraordinære 
generalforsamling. 

 

Historisk blev nævnt: den uskrevne gentlemen-agreement, der har været i foreningen, og 
formålsparagraffen. 

 

Udfordring med hvilke krav der skal være for at kunne stille om til valg til bestyrelsen i 
foreningen: Enneagram-udbydere og/eller Enneagram-entusiaster, kommerciel interesse. 

 

Hvad er rammen for en gentlemen-agreement? Hvad er rammen for, hvornår man er 
udbyder/har en kommerciel interesse? 

 

Drøftelsen førte til en aftale om, at bestyrelsen genoptager arbejdet med forslag til, hvem 
der kan være kandidat til bestyrelsen. Forslag vil blive fremlagt på den ordinære 
generalforsamling i 2021.  

 

De fremmødte opfordrede bestyrelsen til at finde forskellig udformning/ordlyd til emnet, så 
der er flere forskellige forslag om emnet til afstemning på næste ordinære 
generalforsamling. 

Bestyrelsen opfordrede “kenderne af gentlemen-agreement og formålsparagraffen” til at 
sende forslag til udformning/ordlyd mht., hvem der kan være kandidat til bestyrelsen. 

 

Aftenens sammenkomst blev afsluttet med ønsket om en god sommer. 

 

Referent 

Anja V. 

IEA Danmark 

16-06-2020 

 


