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Medlemsmøde 2. marts 2020  

 
Sted:   Cafe Mirum, Kgs, Lyngby 
Tid:   kl. 18:30 – 20:00  
Tilstede:  Lise Østermark, Michael Skjøt, Karina Juul Jensen, Maiken Claudi Lassen, Jesper Christiansen 
Referent:  Jesper H Christiansen    
Dirigent:  Lise Østermark 
 
 
 
REFERAT 
 
1. Valg af dirigent  
Lise blev valgt som dirigent 
 
2. Valg af referent 
Jesper blev valgt som referent  
 
3. Bestyrelsens beretning  
Bestyrelsens beretning bestod af tre dele:  

1. Et tilbageblik på 2019 – som Lise Østermark præsenterede (vedlagt bilag 1)  
2. Et kig fremad på 2020 – som Michael Skjøt præstenterede (vedlagt bilag 2)  
3. En økonomisk del – som Mogens Nielsen præsenterede (se punkt 4 og 6)  

Medlemmerne godkendte beretningen.  
 
4. Årsberetning  
Regnskabet er godkendt uden anmærkninger af en ekstern revisor. Mogens Nilesen gennemgik årsregnska-
bet.  
 
 
5. Meddelelse af decharge til bestyrelsens afgående medlemmer 
Der blev meddelt decharge til de afgåede bestyrelsesmedlemmer:  

Simon Bach Nielsen  
Sanne Dinesen  
Mogens Nielsen  

  
 
6. Redegørelse for bestyrelsens budget for det indeværende år 
Mogens gennemgik et udkast til budget for 2020.  
Der blev fremsat fire forslag: 

1. Indtægter fra medlemskontingenter i 2020 justeres op med 10% i forhold til bestyrelsen strategi om 
en tilgang af nye medlemmer på 10% 

2. Der afsættes 15.000 kr. til konference/udviklingsaktiviteter (endnu ikke planlagt). 



 

Side 2 

3. Netværk Jylland og Sjælland får opjusteret deres budget til netværksmøder fra 5.000 til 10.0000 kr. 
per gruppe. 

4. Der afsættes 1.000 kr. ekstra til udviklingskurset, til forfriskninger til deltagerne. 
 
 
 
7. Valg af revisor  
Revisoren blev genvalgt. Der undersøges om der kan spares penge ved at skifte til en registret revisor (frem-
for statsautoriseret som nu). For det tilfælde, at bestyrelsen ønsker at skifte revisor afholdes der ekstraordi-
nært medlemsmøde. 
 
8. Valg af medlemmer til Opstillingsudvalget   
De opstillede er:  

Anette Adelhardt  
Christine Waldmann  
Christophe Kittel, formand  

 
De tre deltagere i nomineringskomiteen blev genvalgt.  
 
 
9. Evt. 
 

• Der blev udtrykt ønske om, at hjemmesiden gås efter for fejl, manglende og gammel information så 
den fremstår mere professionel. 

• Der blev forslået at bestyrelsen får hjælp til SoMe fx en studentermedhjælper for at blive mere syn-
lig. 
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Lyngby, 3. marts 2020  

Bestyrelsens beretning om ICF Danmarks virke i 2019 

På vegne af bestyrelsen vil jeg først vil jeg takke for fremmødet i aften! 
Velkommen både til stamgæsterne og til jer, der for første gang har valgt at lægge vejen forbi 
foreningens medlemsmøde!  

Jeg håber, at vi alle – når vi kører hjem lidt senere – tænker at denne times tid var helt okay give ud.  

Det, der samler os her i aften, er vores engagement i det danske ICF Chapter, vores fælles interesse 
i at have en forening, der fremmer vores profession og styrker vores position som professionelle 
coaches i omgivelserne.   

Dette tilbageblik på året 2019 kommer ikke til at opremse hver eneste aktivitet, der er foregået i ICF 
Danmark løbet af året. Det skal snarere prøve at fange essensen af det, som bestyrelsen har været 
optaget af.  

Essenserne som jeg vil fremhæve er:  

1. Udvikling som fundament 
2. Ambitionen om at komme ud over egen havelåge  
3. De syv magre år er slut  

 

1: Udvikling som fundament  

Det er ICF Denmarks formål at bevare og udvikle coaching som en selvstændig og uafhængig 
profession i Danmark.  

Det er ICF Denmarks mission at fungere som et nationalt forum for udvikling af coaching og 
fagligheden på højt niveau og skabe opmærksomhed og forståelsen for det bidrag, som coaching 
yder til menneskers udvikling og fremtid.  

Det at udvikle coaching, øge fagligheden og udbrede forståelsen for, hvad coaching kan er ikke 
noget vi i ICF Denmark opnår alene ved at nedskrive det i en strategiplan. 

Det skal have arme og ben at gå på. Det skal manifestere sig i adfærd og komme til syne ved de 
aftryk vi sætter, hvor vi færdes. Vi er ambassadører og påvirker omverdenens opfattelse af hvad ICF 
coaching er og kan.  

Jesper H Christiansen
bilag 1
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At udvikle coachingfagligheden kræver nogle fora, hvor faglige frø sås, vandes og kultiveres. Og når 
vi ser tilbage på aktivitetsniveauet i 2019, har der været flere fora under ICF Danmarks paraply, som 
har bidraget til at opretholde og udvikle coachingfagligheden.  

Af disse vil jeg fremhæve:  

• Udviklingsnetværket v/Michael og Inger  
• Netværk Sjælland v/Charlotte og Tine  
• Nørderiet v/Jesper  

Tak til vores fem ildsjæle, som skaber de rum, hvor vi kan skærpe vores faglighed og forny vores 
coachingpraksis.  

Vi er netop medlemmer, fordi vi aldrig holder op med at forny os. Vi hilser den dannelse 
velkommen som er at til rådighed i bl.a. disse fora. Og derfor udgør vi tilsammen et ICF chapter, 
som har udvikling som fundament. Selv om vi ikke er helt vildt mange, så har vi et fundament, som 
efterhånden er solidt og som repræsenterer en høj coachingfaglighed, passion for faget og en lyst 
til at indtage mere af den verden, som vi har i vores omgivelser.  

Tak til alle som medvirker til dette!  

I 2019 nåede Karsten at tage initiativ til at opdyrke Netværk Jylland. Han skriver følgende hilsen:  

”Hej Lise,  

Jeg er på vej til Malaga og sidder i flyet under medlemsmødet. Jeg kan derfor ikke 
være med. Heller ikke online.  

D. 20 marts mødes jeg med 4 andre (Anna Marie, Anni, Karin og Birgit), der er 
nysgerrige på, hvordan vi driver det jyske netværk. Vi ved ikke, hvad der kommer ud af 
det, men det er sikkert, at der kort tid efter dette møde bliver sendt en invitation ud til 
alle coaches i Jylland.  

Jeg ved ikke, om der er nogen af de andre, der deltager i aften, - og kan informere om 
det, men ellers må du gerne nævne det.  

Rigtig godt møde til jer - og hils flokken.  

Mvh Karsten” 

 

Lysten til at forandre verden – i hvert fald nationalt – leder videre til den næste essens –   
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2: Ambitionen om at komme ud over egen havelåge  
 
Til det konstituerende møde i januar 2019 var der strategi på dagsordenen. Bestyrelsen snakkede 
strategi en hel dag og nåede frem til en essens, som alle var ambitiøse omkring:  

• Udbrede budskabet om hvad ICF coaching er og kan 
• Gøre IFC Danmark kendt i omgivelserne 
• Gøre medlemmerne stolte af ICF Danmark  

Vi kiggede på vores relations cirkler (1:bestyrelse, 2:medlemmer, 3:det omgivende samfund, 
4:nordisk fællesskab, 5:det globale samfund) 

Vi satte os for at ville påvirke og ”bevæge” omgivelserne og satte gang i IGNITE-projektet på en 
sjællandsk skole. Hensigten var at blive mere kendte og at markedsføre projektet med fokus på 
effekten af coaching.  

IGNITE-projektet blev gennemført med succes, og Bestyrelsen ser sig om efter et nyt projekt, med 
et potentiale til markedsføring, som kan ”røre” omgivelserne og derved udbrede budskabet om ICF-
coaching og gøre os mere kendte i omgivelserne.  

I 2019 har Bestyrelsen også beskæftiget sig med relations cirkel nr. 4: Samarbejdet mellem de 
nordiske chapters. Der afholdes kvartalsmøder og fokus er p.t. på det at give alle medlemmer i de 
fem nordiske chapters (DK, N, S, Finland, Island) adgang til fælles arrangementer, særligt webinarer 
som kan give merværdi til alle.  

 

3: De syv magre år er slut  

Da jeg som nyt medlem af bestyrelsen deltog i mit første medlemsmøde i 2017, husker jeg 
hvorledes den daværende ’past president’ berettede om det forgangne år. Jeg husker tydeligt, 
hvorledes præsidenten indledte sin tale, nemlig således:  

”Da jeg startede i bestyrelsen, var der syv bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. 
Siden er det kun gået ned ad bakke”. 

Da jeg blev elect for godt 2 år siden vrimlede det heller ikke ligefrem med kandidater, som havde 
lyst til at tage stafetten, men den daværende præsident fik et gennembrud for godt et år siden, og i 
året, der er gået, har det fortsat ’gærdet’ i coaching-Danmark.  

Det er imidlertid holdt op med at gå ned ad bakke! Jeg tror det går som med 
markedskonjunkturerne, der skifter cirka hver 7. år mellem afmatning og vækst. For ICF Danmark 
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gik det ned ad bakke sådan cirka syv år. Nu er de syv magre år forbi, og vi har taget hul på syv fede 
år i ICF Danmark.  

Nogle indikationer på dette er, at  

- Flere bliver medlem, aktuelt er vi 95 medlemmer. Sidste år fornyede 9/10 medlemskabet af 
ICF Danmark på eget initiativ, uden opsøgende indsats. Det indikerer, at vi har en 
kernemasse af medlemmer 

- Flere viser interesse for at blive ICF-certificeret og at få deres uddannelse akkrediteret 
- Der er fulde huse til arrangementer 
- Og sidst men ikke mindst stor tilslutning til bestyrelsen igen!  

Vi er nu en ny, meget sammensat bestyrelse, som består af:  

• Maiken Clausen  
• Maria Vang Knudsen  
• Karina Juul Jensen  
• Sara Roland  
• Birgitte Elsner  
• Jesper Christensen  
• Michael Skjøt, elect  
• Helene Aalling, suppleant  
• Lise Østermark, præsident  

Jeg tror aldrig der har været flere kompetencer i bestyrelsen – vi har stort set det hele – erfaring, 
internationalt netværk, kompetencer inden for økonomi, ledelse, GDRP, foreningsarbejde, jura, 
bestyrelsesarbejde, sociale medier, kommunikation, storytelling osv.  

Der er mange forskellige og spændende stemmer, holdninger og passion for det, som er vores 
fælles interesse: et stærkt dansk ICF Chapter.  

Jeg mener at have al grund til at tro, at vi står over for 7 rige år – rige på læring og faglig udvikling. 

En stor tak til alle, der stiller op, og til alle jer, som bidrager!  

Det er vores fælles interesse at løfte det danske ICF Chapter videre.  

 

Således ordene Bestyrelsen,  

Lise Østermark 
Præsident  



Strategi og Retning 2020 for ICF Danmark 
Aktiviteter og fokusområder 2020 for ICF Danmark 

23. februar 2020 (MS) 

Udbrede kendskabet til ICF og ICF Danmark (ICF coaches er ”the Gold Standard”) 
- International Coaching Federation (nyt navn fra januar 2020) + info hjemmeside   
- ICF certificeringer (ACC, PCC og MCC) + info hjemmeside incl. info certificering og re-certificering 
- ICF akkrediterede coach uddannelser (ACSTH og ACTP) + info hjemmeside  
- Ny kernekompetence model (fra januar 2021) + info hjemmeside 
- Revideret Code of Ethics + info hjemmeside 
- IGNITE/Community Projects + info hjemmeside (påvirke verden omkring os) 

 
Udbrede kendskabet til Coaching – både 1:1 og teamcoaching (afventer – 2021 aktivitet??)  

- Hvad kan coaching? 
- Hvordan samarbejder man med en coach? 

Fastholde medlemmer af ICF Danmark – vi vil sammen skabe et aktivt og uhøjtideligt fællesskab for 
coaches 

- Medlemskab af ICF + info hjemmeside 
- Medlemsaktiviteter VEST med CCEU’s 
- Medlemsaktiviteter ØST med CCEU’s 
- Årsmøde + aktivitet med CCEU’s 
- Konference (tidligst i 2021??) 
- Hjælp til certificering 
- Kontakt til skoler i Danmark 
- Medlemmer byder ind med ressourcer (fast eller ad-hoc) og engagement  
- Nyhedsbrev – udsendes ultimo hver måned den sidste torsdag eftermiddag/aften 

• Medlemsantal fremgår af nyhedsbrevet (sidste punkt) 
- Nyhedsbrev – ”Breaking News fra ICF Global” - udsendes medio måned den 2. torsdag (eftm/aften)  

Vækst af ICF Danmark – nye medlemmer/økonomi + strategiske samarbejder 
- Nye medlemmer 
- Indtægtsgenererende virksomhed 
- Strategiske samarbejder 

Back office 
- Ny Bestyrelse - udvikle godt samarbejde/tillid + udvikle lederskabet 
- NK 2020 – valg til 2021 bestyrelse 
- Økonomi – bogføring, regnskab mv. 
- Vedtægter 
- GDPR mv 
- Referat bestyrelsesmøder – OBS: medlemsantal fremgår af alle bestyrelsesmøde referater 
- Kommunikation 

• SoMe 
• Nyhedsbreve 
• Hjemmeside 

- Årshjul 
 
Andet 

- International Survey 
- ICF-DK strategi/retning skal afspejle ICF Global strategi – kender vi 2020+ strategien??   

Jesper H Christiansen
bilag 2


