
Referat af generalforsamling i Børne- og Familiepsykologisk selskab 

22. november 2018  
 
 
 
 

Generalforsamlingen afholdes som videokonference mellem København og Århus. 

 

Til stede 

I Århus: Lene Colbert Jensen, Lise Johannesen og Else Brunvand 

 

I København: Susanne Wederkinck Nielsen, Dorte Birk Jørgensen, Vibeke Rygaard Lund, 

Tina Møllmann Jensen, Dorthe Landholt, Iver Hecht, Kate Munnoch Rossing og Birgit 

Lynggaard Hansen  

 

 

1. Valg af dirigent og referent   

Dirigent: Vibeke   

Referent: Tina  

  

2. Godkendelse af dagsorden samt indkaldelsen 

Dagsorden og indkaldelse godkendt.  

 

3. Fastsættelse af forretningsorden   

Der besluttes åben afstemning.   

 

4. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

Susanne Wederknick Nielsens beretning: 

” BFPS er et selskab, der er båret af engagement.  Vi brænder for kvalificering og videreudvikling af vores 
arbejde med børn, unge og deres familier OG det er et bærende fundament for styrelsesarbejdet, at 
engagementet driver værket - de kurser vi og I som medlemmer drømmer om, dem forsøger vi at skabe, 
hvis der er interesse.     
Efter sidste generalforsamling takkede daværende forkvinde Maria Højer Nannestad af efter flere år som 
trofast og aktiv forkvinde for selskabet.  På selskabets vegne vil jeg gerne takke Maria for hendes store 
engagement og aktivitet igennem formandsårene.   
Som noget banebrydende har der i år været en række aktiviteter i form af fyraftensmøder i Århus 
omhandlende; Narrativ terapi med børn, Søvnforstyrrelser hos børn, Sorgterapi med børn og Somatic 
Experience.  Der har været stor tilslutning til arrangementerne og vi har fået nye medlemmer i forbindelse 
hermed.  Tusinde tak til kursusudvalg for de gode initiativer.  Vi ser frem til og håber på fortsat 
Jyllandsaktivitet i fremtiden, således at endnu flere medlemmer kan nyde godt af selskabets aktiviteter.   
I København har der været afholdt et tre dages kursus om Parent Development Interview – Reflective 
Functioning Scale med Michelle Sleed fra Anna Freud Centret.  Derudover supervisoruddannelse – 5 dages 
teoretisk introduktion.  Samt 3 dages kursus i introduktion til Mentaliseringsbaseret terapi med børn også 
med undervisere fra Anna Freud Centret.     
Og så har der desværre ikke været tilstrækkelig tilslutning til ellers tilrettelagte kursusaktiviteter som fx 
diagnostik og psykopatologi og dynamisk assessment.  Det ærgrer styrelsen, da der bliver lagt mange 
kræfter i arrangementerne, og vores økonomi aktuelt er trængt, hvor vi ikke har overskudsdækning til 
arrangementer.  Derfor glæder det os også, at der kom så mange til fyraftensmødet om Familiedannelse og 
perinatal psykologi i dag. Selskabet har desuden været repræsenteret ved forkvinden på statsforvaltningens 
workshop i september om Børneenheden i det fremtidige Familieretshus, hvor BFPS var inviteret til at 
fremlægge vores faglige perspektiver på, hvad Familieretshuset bør være opmærksom på i forbindelse med 
etableringen af børneenheden? Herunder særligt faglige bidrag til udviklingen af den kontaktpersonordning 



for barnet, som skal indeholdes i børneenheden og som ikke er et tilbud, der findes i Statsforvaltningen i 
dag og hvilke faglige (ikke fagpolitiske) krav bør der stilles til medarbejderkompetencer i børneenheden.     
I det nye år er der allerede nu planlagt to kurser af i alt 6 dages varighed med Saara Salo om MIM – i fht. 
dyade, familier og par i henholdsvis Århus og København.  Der er desuden flere andre spændende 
aktiviteter på bedding.   
Styrelsesarbejdet har været præget af en god og uformel tone; gode grin og plads til forskelligheder. ”     
 

Generalforsamlingen takker Susanne for en grundig og opløftende beretning og udbringer en 

skål.   

5. Fastlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

Kassereren, Tina redegør efter bedste evne for regnskabet for 2017 med følgende 

bemærkninger: Ved udgangen af 2017 lånte selskabet 100.000 kr. af DPs fælleskasse til 

dækning af for lav kassebeholdning. Det er aftalt, at BFPS afdrager de 100.000 kr. løbende, 

når vi har overskud på kassebeholdningen. Det første afdrag vil blive i slutningen af 2018, 

hvor kassereren i samarbejde med vores regnskabsmedarbejder i DP vil gennemgå 

kassebeholdning samt kommende indtægter og udgifter. Der afdrages så meget det er muligt. 

Der ingen frist for hvornår alle pengene skal være betalt endeligt tilbage.   

 

Generalforsamlingen godkender regnskabet for 2017.   

 

6. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år  

Generalforsamlingen udveksler ideer til det kommende år. Styrelsen beslutter løbende hen 

over året, hvilke ideer, der realiseres.  

Ideer til 2019:   

• Flere fyraftensmøder i Århus - blandt andet om de nye familieretshuse  

• behandlingskurser i Århus 

• Vibeke undersøger mulighed for personligt udviklingsarbejde med Ulla Lund Wege og 

Tove Mejdal  

• Schwartz og Hjulmand om lovgivning og etik i måske i København - måske i Århus  

• Evt. sensorisk-motorisk terapi som 30 timers kursus i anden teoretisk referenceramme 

+ psykoterapeutiske metoder.  

 

Vi bruger ikke kræfter på at arrangere diagnostik og psykopatologi, da Louise Svendsen 

(privatpraktiserende) udbyder dette i efteråret 2019. 

  

7. Behandling af indkomne forslag   

Ingen forslag 

 

8. Fastlæggelse af budget og kontingent for år 2019  

Kurser skal løbe rundt eller give overskud.  

 

Der gennemføres 4 fyraftensmøder i hhv. Århus og København i alt 8 fyraftensmøder, der 

udgør en udgift på ca. 5.000 per fyraftensmøde - i alt 40.000,-  

Kontingentet for 2019 fastsættes til 150,-kr. per medlem.  

Prisen for fyraftensmøde fastlægges for medlemmer 70,-kr. og for ikke medlemmer 145,- kr. 

per fyraftensmøde. 

 

9. Valg af styrelse   

Da alle fra nuværende styrelse er på valg, besluttes det at vælge nogle nye medlemmer for 1 

år og andre for 2 år, for ikke at komme til at stå i samme situation igen om 2 år.  

 



Generalforsamlingen vælger: 

 

2 år som styrelsesmedlem: 

Lene Colbert Jensen, Susanne Wederkinck Nielsen og Vibeke Rygaard Lund 

 

1 år som styrelsesmedlem: 

Else Brunvand, Dorte Birk Jørgensen og Tina Møllmann Jensen 

 

Suppleanter: 

Dorthe Landholt og Lise Johannesen  

 

Den nye styrelse konstituerer sig ved videokonference den 10/1 2019 

 

10.Eventuelt   

Ingen punkter.  

 

Referent Tina Møllmann Jensen 

 


