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Referat 

Selskab for Børnesagkyndige Psykologers generalforsamling 

15. november 2018 

 
 
Ad. 1. Ruben Elgaard blev valgt som dirigent og Karen Krag som referent.  
 
Ad. 2. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Michael Kaster afgav beretning om selskabets virksomhed idet 
forløbne år. 
 
Ad. 4. Årsregnskabet var sendt rettidigt ud. Knud Hjulmand fremlagde og 
gennemgik selskabets regnskab for det forløbne år. Det er givet et 
enkeltbidrag fra DP, som har styrket selskabets økonomi. 
 
Ad. 5. Der blev  

- nedsat et udvalg til at arbejde med en eventuel certificering af 
børnesagkyndige psykologer under ledelse af Pia Scheuer.  

 
- drøftet fagligt arrangement angående risikovurdering, herunder 

forslag om et fyraftensmøde om håndtering af fysiske og psykiske 
trusler. 
 

- drøftet afholdelse af fyraftensmøder i Aarhus forår og efterår, 
herunder psykologlov og etikregler, de nye metoder i retterne, 
kliniks undersøgelsesmetodik, joint venture med Børne- og 
Familiepsykologisk Selskab. 

 
- foreslået at lægge fyraftensmøderne sammen til en (kursus-)dag og 

skiftevis afholde møderne i Aarhus og København af hensyn til 
medlemmerne med lang transport til DP i København. 

 
- drøftet om psykologerne kan få indflydelse på retternes valg af model 

A, B eller C. Svaret til denne drøftelse er, at psykologerne ikke er 
tænkt ind som beslutningstagere retten i forhold til valg af model. 

 
- drøftet mulighed for en fagpolitisk dialog med retterne om 

psykologernes rolle i model A, B, C og deres metoder. Svaret til 
denne drøftelse er, at det vi hidtil har arbejdet under ophører den 1. 
april 2019 på grund af den nye lov. 
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Ad. 6. Der blev drøftet nye vedtægter. Knud Hjulmand oplyste, at punktet 
om ændring af vedtægterne er et bundet mandat, fordi DP har gjort selskabet 
opmærksom på, at de gamle vedtægter er forældede. De nye vedtægter blev 
vedtaget som fremlagt og skal endelig stadfæstes af DP.  
 
Ad. 7. Christine Vinum, der er suppleant, ønsker at stille op som ordinært 
medlem. Lise Andersen ønsker at stille op som suppleant. Lisbeth Lunde 
ønsker at fortsætte som suppleant.  Ingen andre stillede op.  
 
Christine Vinum valgt som ordinært medlem og Lisbeth Lunde og Lise 
Andersen valgt som suppleanter.  
 
Ad. 8. Knud Hjulmand oplyste om at selskabets medlemmer aktivt skal give 
tilsagn om at selskabet må sende mail til medlemmerne. 
 
 
Referent: Karen Krag 
 
Godkendt 27.11.2018 af Ruben Elgaard, dirigent 
 
 
 


