
Generalforsamling 2019 

 

Så er der igen gået et år, og det er tid til den årlige generalforsamling IEA Danmark – den 
danske Enneagramforening. 
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 12. marts 2019 kl. 17:00 - 19:00. 
 i Østerbrohuset - Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø. 

Agenda: 

1. Valg af ordstyrer (forslag er Søren Heick – referent Pia Mehr) 
     Der er indkaldt rettidigt til GF, konstaterer Formand 
     Søren er valgt til ordstyrer 
     Pia er valgt til referent 
       

2. Formandens beretning: 

• Da tre forlod bestyrelsen kort efter GF sidste år, så manglede vi hænder, og Søren 
Heick tilbød sin assistance. Det har vi været meget glade for. Desværre har Kristian 
Prüss fået så travlt i sin forretning, at han også har måttet sige farvel. Så nu mangler 
vi i høj grad et kompetent web-menneske, og endnu en ansvarsfuld og dygtig 
kollega.  

• Et stort arbejde – og satsning – at arrangere to konferencer på et år. Har MEGET 
brug for udbydere og medlemmer til at udbrede og få folk til at melde sig. Desværre 
er der på nuværende tidspunkt, så få tilmeldt, at vi ser os nødsaget til at måtte 
aflyse Århus – Og det er rigtig ærgerligt. Men så har vi prøvet det, og vi kan 
konstatere, at der ikke var opbakning til det. 

• Bankbøvl – Vi har haft en del besvær med at få den bankadgang, vi skulle have, men 
det er heldigvis på plads nu.  

• Da medlemskabet er årligt og ikke permanent, så skal vi hvert år ud og genskaffe 
vores medlemmer – heldigvis er det gået fint, og vi er i dag 106 medlemmer. Et helt 
konkret udbytte af et medlemskab af IEA er vores dagskonferencer for betydeligt 
nedsat pris. 

• Der er et fint nordisk samarbejde mellem Sverige, Norge og Danmark om den 
regionale IEA-konference i Stockholm 4-6 september 2020 – sæt kryds i kalenderen 
og tag fri fra arbejde og kom med! 

• FRA GLOBAL:  
o Egypten blev startet sidste år, og der er masser af drøn på med inviterede 

navne, masser af Enneagram-kurser og gang i den 
o Colombia er genoprettet som affiliate efter nogen års stilstand. 
o Chile er stille og roligt lukket ned – ikke så meget interesse der.  
o Et par lande er undervejs med at oprette affiliates 
o Curt Micka er gået af som præsident og er nu co-president, og jobbet som 

præsident er overtaget af Patrick Kayrooz fra Australien.  
• Fra bestyrelsen vil vi opfordre medlemmerne til at tænke over, om det er på tide, at 

IEA Danmark måske går i dvale. Vi kan se, at det bliver sværere og sværere at 
tiltrække medlemmer til bestyrelsen, og vi kan se, at man kan lave noget med 
relation til Enneagram nærmest når som helst og hvor som helst. Og det er jo bare 
dejligt. Bestyrelsen indkalder muligvis om nogle måneder til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vi træffer beslutning om dette ud fra mulige opstillede 
scenarier.  
Beretningen blev godkendt 

 



 

3. Regnskab ved Kasserer (Søren): 
    Regnskabet bærer præg af at vi har haft bankbøvl, der ikke brugt så mange penge. 
    Selve regnskabet ses af bilag.     
    Ingen ændring af kontingent, holdes på 0 kr. 
    Regnskabet blev godkendt 

4. Valg:  

   På valg var: 
   Mette, Carsten  

   Begge blev genvalgt 

5. Indkomne forslag:  
    Ingen modtaget 

6. Fra udbyderne ved Christel Seierø: 
    Været i gang siden sommerferien 18 – Christel har taget kontakt til de skoler og udbydere  
    hun kunne finde, og der er pågået en del dialog. 
    Formålet med udbyderforeningen er at sikre et samarbejde mellem Enneagramskolerne for  
    at sikre en ensartet (høj) kvalitet. 
    Folk shopper rundt, og det er svært at kende kursisternes niveau, og hvad der skal til, hvis  
    de skal fortsætte et andet sted. 
    Udbyderforeningen ser bl.a. på standarder, niveauer, etiske regler (IEA’s – ikke nye). 
    Sikring af, at medlemmer er IEA-akkrediteret og medlem af IEA – lægger op til tæt 
    samarbejde med IEA DK. Samarbejdet opfattes på begge sider som meget konstruktivt 

 
 

  Udbyderforeningen foreslår, at de får en underside på IEA.dk, så det er tydeligt, at der er et 
  samarbejde. 

  Da det koster penge at få lavet et logo, certifikat, online test, etc, vil udbyderforeningen godt  
  høre, om der mon kan betales af IEA’s kasse (fordi den er neutral)? 

  Tanker om en fælles træneruddannelse, som kan sætte en standard, som andre lande kan 
  lære af. Ved de mere avancerede kurser er der i sagens natur færre kursister, og det ville  
  være godt med fælles kurser på tværs af skoler. Men dette kræver enighed om niveau og  
  indhold. - Bestyrelsen taler lige om det på næste bestyrelsesmøde, Christel skal have feedback 

7. Eventuelt 
   

Der var en generel debat om, at IEA ikke er synlige nok. Der blev foreslået en brainstorming-
dag om det fremtidige virke for IEA-Danmark – hvordan forholder vi os, hvis vi fortsætter/går i 
dvale). Dette affødte en debat om behov, priser og de mange ikke-medlemmer på Facebook.  

Mette takkede af og for god ro og orden.  
 


