
Biyun foreningen 
 

Referat af Ekstraordinær generalforsamling lørdag 17. september 2022 

 i Det Åbne Rum. 
 

Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da det på ordinær generalforsamling den 23. 

april 2022 ikke lykkedes at vælge en fuld bestyrelse, så bestyrelsen efter generalforsamlingen bestod 

af kun 3 medlemmer.   

 

Tilstede: Pernille, Helga, Marianne J., Elena, Kirsten G., Jan, Lene A., Inge T., Andreas, Elsebeth, 

Sanne, Jette J og Anna.  

 

EGF blev afholdt på foreningens månedlige dag for fællestræning, så der blev trænet en time 

først, inden Andreas holdt en workshop. En øvelse hvor vi kiggede indad og hver især 

vurderede hvad foreningen betød for os og hvordan vi ville have det hvis foreningen blev 

nedlagt. Alle var enige om vigtigheden af at beholde foreningen i Danmark, så det blev 

springbrættet til selve Generalforsamlingen.  

 

Til dirigent valgtes Marianne Jaworski og til referent Jette Jønck.  

 

Dagsorden, hvor vi ser følgende 4 mulige løsninger: 

1. Der vælges mindst 2 nye medlemmer til bestyrelsen. 

Sanne Rosenqvist blev valgt, så der nu er 4 medlemmer af bestyrelsen.  

Marianne Jaworski blev valgt til suppleant.  

 

2. Forslag til vedtægtsændring for Biyun foreningen i Danmark §3. 

Ny ordlyd er med rød skrift:  

 

§3 Organisation 

Bestyrelsen udgøres af 3 medlemmer, hvoraf 2 skal være instruktører. Herudover vælges 

2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling: 2 personer i lige år og 

1 person i ulige år. Desuden er 1 suppleant på valg hvert år. En revisor vælges i ulige år. 

Den årlige generalforsamling skal være afholdt senest d. 30. april hvert år. 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt revisorsuppleant vælges ved flertal 

af foreningens fremmødte medlemmer. Man vælges for 2 år ad gangen. Der kan foretages 

genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er selvsupplerende. De af bestyrelsen selvsuppleringsvalgte er på valg på 

førstkommende generalforsamling.  



Til løsning af definerede opgaver nedsættes ad hoc grupper på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan oprette nye grupper, hvis der er behov derfor. Grupperne er selvstyrende 

og rapporterer deres arbejde til bestyrelsen. Grupperne opløses efter endt opgaveløsning.  

 

Det besluttes at beholde overskriften ”Organisation”. 

Det besluttes at ændre første linie, således at første linie nu hedder:  

”Bestyrelsen udgøres af mindst 3 medlemmer, hvoraf 2 skal være instruktører.” 

 

Elsebeth gennemgår en model for ad hoc grupper med eksempler på temaer, således at 

man kan uddelegere opgaver til andre end bestyrelsen. (Modellen vedhæftes 

referatet.) 

 

Det diskuteres, hvorvidt ad hoc grupper kun kan vælges på generalforsamlingen og 

hvorvidt man skal være medlem i foreningen for at deltage i en ad hoc gruppe.  

Det besluttes, at ad hoc grupper løbende kan oprettes efter behov og interesse, men at 

bestyrelsen skal orienteres og godkende gruppen. Man skal være medlem af 

foreningen for at deltage i en ad hoc gruppe.  

 

Herefter blev ændringsforslaget vedtaget.  

 

3. Foreningen kan forsætte på vågeblus med den lille 3 mands bestyrelse. 

• Punktet udgår, da punkt 2 er vedtaget.  

 

4. Den sidste mulighed, er at vi opløser foreningen.  

• Punktet udgår, da punkt 2 er vedtaget.  

 

5. Eventuelt. 

Angående bøger og materialer der ligger på lager i Royal flyt, så gennemgik Lene A. 

historien omkring lageret af materialer og hvordan/hvorfor det er endt i Royal flyt. Der 

var enighed om at Kirsten kontaktes om restlageret på lagerhotellet og Lene skriver til 

Sverige angående betaling af leje. Inge T. er suppleant til Lene i forhold til 

materialerne.  

 

 


