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Referat af medlemsmødet torsdag den 31. marts 2016 

 
Sted: Park13, Danmarks Japanske Have, Århus 
Deltagere:  I alt 15. Alle stemme berettigede 

Fra bestyrelsen: Susanne Borup, Karsten Thygesen, Hildur Rieper, Mogens Nielsen, Birgitte 
Elsner, Annette Kledal 
Medlemmer: Jytte Dalgaard, Connie Friman, Christophe Kittel, Tove Kugle, Elisabet Lycke, Birgit 
Voss, Bent Wagner, Anna Marie Johansen, Anders Elholm Jeppesen 

Referant: Annette Kledal  
Dirigent: Tove Kugle 
  
Dagsorden jvf. ICF Danmarks vedtægter. 
Kl. 15.00-18.00 

1. Valg af dirigent 
1. Tove Kugle vælges med applaus.  
2. Dirigent erklærer medlemsmødet rettidigt indkaldt. Indkaldelse til medlemsmødet sket 

med varsel i følge vedtægterne på min. 4 uger (sendt ud 23.2.2016) 
2. Valg af referent 

1. Annette Kledal  
3. Bestyrelsens beretning   Bilag 1 

1. Fra Global til lokale perspektiv. I 2015 have ICF 20 års jubilæum. Præsident konference  i 
Atlanta, hvor netværk og relationer blev skabt og gabet mellem ICF Global og administrati-
onen til lokale chapters blev gjort mindre. I DK 2015 et implementeringens år på strategien 
som startede i 2014: Opstart af NyesNetværket, som byder nye medlemmer velkomne via 
personlig kontakt, Ny hjemmeside, back stage opdaterede strukturer, simplere struktur i 
regnskab og overblik over økonomien, startede strategiarbejde om branding og markedsfø-
ring, mange henvendelser som besvares hurtigt, aktiviteter annonceres tidligere og flere er 
gennemført, Konferencen i Odense . 

4. Årsrapporten for det foregående regnskabsår 
1. Karsten Thygesen gennemgår regnskab for 2015, som revisor har godkendt uden anmærk-

ninger samt af bestyrelsen for 2015. Regnskab udleveres til alle deltagere. Bilag 2. Bestyrel-

sen vurderer, at foreningen har overholdt opdrag fra medlemsmødet i 2015, hvilket med-

lemsmødets deltagere var enige i. 
2. Mogens: Hvad er det for en forsikring vi har og er den krævet? Bestyrelsen undersøger 

5. Meddelelse af decharge til bestyrelsens afgåede medlemmer 
1. Medgives til afgående bestyrelse 

6. Redegørelse for bestyrelsens budget for det indeværende år samt størrelsen af det årlige kontin-
gent. 

1. Budget for 2016 udleveres. Bestyrelsen anbefaler konservativt budget. Bilag 3. Et budget, 
som vi mener vi kan overholde 

2. Dialog omkrig en post til markedsføring. Konklusion fra kasserer:  Medlemsmødet kan give 
bestyrelsen opdrag til at bruge ekstra indtægter fra flere nye medlemmer til netop det, 
som vi i bestyrelsen ønsker at give en ekstra indsats 

3. Beslutning af medlemsmødet: hæve budget med 15.000 i indtægt fra medlemmer som 
øremærkes til markedsføring. Fodnote indføres, at de kun kan bruges, når pengene er 
kommet ind. 



 

Side 2 

4. Spørgsmål. Findes der mulighed for at søge ekstra funding fra ICF Global? Bestyrelsen un-
dersøgelsen 

7. Behandling af indkomne forslag og afstemning 
1. Forslag til vedtægtsændring  vedr. ny § 10.3 og 10.4: Formulering ændres på foranledning 

af Gerda Lambertsen i §10.3 til:  Foreningens hæfter alene med (og ikke ”for”) foreningens 
formue. Med denne ændring vedtages § 10.3 og 10.4 enstemmigt. 

2. Forslag til vedtægtsændring § 6.2.1: Connie motiverer på Gerdas vegne ændringsforslaget. 
Diskussion med forskellige synspunkter. Alle enige om, at der skal sikres kontinuitet, sikre 
overlevering på en måde, så det er mindst muligt ressourcekrævende. Det vil også gøre det 
mere attraktivt at melde sig for en længere periode til arbejde i bestyrelsen fordi vi så kan 
bruge ressourcerne til det, som skaber værdi for medlemmerne.  Forslag om, at elect kan 
vælges for 2 år – det kan tages op ved et senere medlemsmøde. Afstemning: 0 stemmer for 
og 15 imod ændringsforslaget. 

8. Valg af revisor 
1. Bestyrelsen foreslår samme revisor Lars Olsen i Viborg.  Han vælges  med applaus 

9. Valg af 3 medlemmer til opstillingsudvalget 
1. Christophe og Anna-Marie genopstiller op og vælges med applaus.  Det 3. medlem Anders 

Elholm Jeppesen stiller op og vælges med applaus. 
10. Valg til President Elect 2016 

1. Karsten lever op til kriteriet om ACC certificering min. 5 dage før valget og er hermed valgt 
til president elect for 2016. Karsten fik sin ACC den 23. marts 2016.  

11. Oplæg fra bestyrelsen om Branding strategi for ICF Danmark.  
1. Oplæg fra Karsten – se slide serie som bilag 4. Bestyrelsen ønsker input til prioritering af 

indsatsen, indhold og nogle medlemmer som vil være med i den arbejdsgruppe som fører 
arbejdet videre. Debat med input om: Vigtigt at vi sikre rød tråd i arbejdet, som kan videre-
føres i kommende bestyrelser. Brandet ligger fast og nu er det udførslen af det, som skal 
videreføres. Efter prioritering er detaljearbejdet utrolig vigtig for at det hele skal lykkes 

2. Birgit Voss, Jytte Dalgaard, Bent Wagner og Anders Elholm Jeppesen melder sig til gruppen, 
som fra bestyrelsen har Karsten og Mogens med. Christophe Kittel, som har assisteret ar-
bejdsgruppen i bestyrelsen stiller sig fortsat til rådighed. 

12. Oplæg fra bestyrelsen vedr. Medlemsfordele 
1. Oplæg og diskussion om, hvad medlemmerne synes vi skal prioritere i det videre arbejde. 

Ideer skrevet ned til bestyrelsen. Der var størst ønske om værdiskabelse gennem viden og 
kompetencedeling og uddannelse.  Ikke stor interesse for økonomiske fordele. 

13. Status fra Etisk komite 
1. Kort beretning fra Etisk Komite læses op – Bilag 5. Inger Måløe og Hanne de Linde genvæl-

ges frem til 30.6.2017. Endnu et medlem efterspørges. 
14. Eventuelt 

1. Oversættelse af de nye Etiske regler lavet af Mogens Nielsen, Anna-Marie Johansen og Anni 
Kirk. Tak. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet i dag godkendt oversættelsen. Gøres sna-
rest tilgængelig for medlemmer og på hjemmesiden. 

2. Præsentation af bestyrelsen for 2016 
3. Kort referat fra nylig afholdt præsident konference i USA.  

 

Dirigent lukker med mødet med tak til alle. 

 



 

Side 3 

Ad pkt. 7 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse på medlemsmødet to (2) nye paragraffer:  

§ 10.3: Foreningens forpligtelser hæfter alene for foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens med-

lemmer nogen hæftelse for foreningens forpligtelser.   

§10.4: I forbindelse med indgåelse af aftaler og kontrakter mv., påhviler det bestilleren at gøre det klart for 

foreningens samarbejdspartnere og kontraktpartnere at foreningen er en selvstændig juridisk forening.  

 

Motivering: 

Bestyrelsen ønsker at gøre vores vedtægter tidssvarende ved at indføre § 10.3 og 10.4. 
Bestyrelsens/foreningens medlemmer skal ikke kunne holdes personligt økonomisk ansvarlige. 

 

Forslag fra Gerda Lambertsen 

Jeg vil gerne foreslå at § 6.2.1 i vedtægterne ændres med øjeblikkelig virkning til følgende: 
 

6.2.1  

President Elect vælges hvert år af medlemmerne på det årlige valgmøde blandt de opstillede kandidater. 

Efter at have fungeret i ét (1) år som President Elect indtræder og overtager President Elect automatisk 

hvervet som Præsident.  

Præsidenten fratræder efter at have fungeret i ét (1) år og efterfølges af President Elect.  

Den afgående Præsident indtræder og overtager automatisk hvervet som Past President, mens den hidtidi-

ge Past President fratræder efter at have fungeret i ét (1) år i hvervet og udtræder nu endeligt af bestyrel-

sen.    

De ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for to (2) år ad gangen af medlemmerne på det årlige valgmøde 

blandt de opstillede kandidater, men dog således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 

er på valg hvert år. 

 

Motivering: 

Min erfaring som tidligere medlem af nomineringskomiteen og fra de seneste 3 års valg, har det vist sig, at 
det er vanskeligt at besætte posten som President Elect.  

Endvidere har foreningen flere gange oplevet, at præsidenten har valgt at trække sig fra hvervet i utide.  
 

Med den nuværende pkt. 6.2.1. er foreningen uden President Elect hver andet år, hvilket jeg mener gør for-
eningen meget sårbar i det tilfælde, at præsidenten trækker sig i utide. Vi kan risikere pludselig at stå uden 
Elect og Præsident, og dermed virkelig komme til at savne kontinuitet og fastholdelse af viden på lederpo-

sten i foreningen. 
  

Desuden mener jeg, at det bliver endnu vanskeligere at finde kandidater til hvervet som President Elect med 
en periode som præsident i 2 år og efterfølgende Past President i 1 år. 

      
I 2009 oprettede man posten Past President. Formålet var at sikre kontinuitet og fortsat støtte til bestyrelsen 
og den nye præsident. Past President udgør en del af bestyrelsen og sidder der for en periode på 1 år.  

Der er således god mulighed for at fastholde kontinuitet, da man vil være en del af det ansvarlige lederteam i 
en tre-årig periode, hvoraf kun et af årene er med den tungeste burde – nemlig at være præsident.  

 
Og håbet er selvfølgelig at vi fremadrettet kan rekrutterer President Elect fra den bestående bestyrelse, og 
dermed holde fast i den røde tråd i foreningen.   

 

Ad pkt. 10 

Bestyrelsen indstiller at medlemsmødet i forbindelse med afholdelse af valg til President elect for 2016 ac-

cepterer følgende: 



 

Side 4 

Såfremt Kandidaten Karsten Thygesen mod forventning 5 dage før afholdelse af valget endnu ikke har mod-

taget sin ACC certificering, indstiller bestyrelsen at han kan vælges med tiltrædelse 5 dage efter modtagelse 

af ACC certificeringen. Såfremt denne ikke modtages, vil kandidaten ikke tiltræde som President elect. 

 

 

Ad pkt. 11 

Motivering: 

Bestyrelsen har arbejdet på en brandingstrategi, som beskriver, hvordan vi kan brande os som brancheor-

ganisation, - og hvordan vi sætter handling på de tanker. Materialet er ret omfattende og alligevel ikke 

udtømmende. Der er mange ideer, og plads til flere. 

 

Det er bygget op over 5 statements. Hver statement er målrettet flere forskellige målgrupper. Derved er der 

fremkommet 10 ‘linjer/mål’ med hver sin handleplan. 

Bestyrelsen har udvalgt 2 af disse, som vil have 1.prioritet i det videre arbejde. De knytter an til det arbejde, 

der også er i gang omkring ekstern markedsføring med sigte på flere medlemmer. 

 

Bestyrelsen vil fremlægge det samlede materiale, og fortælle om bevæggrundene for prioriteringer under-

vejs. 

 

Nu er vi klar til at trække i arbejdstøjet på både det konkrete arbejde og de videre tanker om de næste prio-

riteringer. 

Vi vil derfor gerne invitere interesserede med i en arbejdsgruppe, der vil mødes virtuelt, og arbejde videre 

med udmøntningen. 

Mogens Nielsen og Karsten Thygesen fra bestyrelsen er tovholdere, og vil være med i processen. 

Vi vil også kunne trække på Christophe Kittels erfaring undervejs. Han har været facilitator for bestyrelsen, 

og er grundig inde i materialet. 

 

 

Ad pkt. 12 

Motivering:  

Bestyrelsen har besluttet at arbejde for at skabe endnu flere medlemsfordele. Vi ønsker at have en dialog 
med medlemmerne om, hvor grænsen skal gå for de medlemsfordele. Hvad er vigtigst? Rabatter på fx kur-
ser/uddannelser, test autorisationer, kontorforsyning, …… Hvor skal bestyrelsen lægge sit fokus, for at du 

synes du får noget ekstra ud af dit medlemskab? Input fra medlemsmødet vil blive brugt til at kvalificere 
bestyrelsens beslutninger og fokus i det videre arbejde. 
 

 

 


