
      
DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER

SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ψ • DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Islands Brygge 30 C 1.th • 2300 København S • www.dpsp.dk •   Ψ

Indkaldelse til DPSPs generalforsamling, foredrag og middag
Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP marts 2014. Efter foredraget er 
selskabet vært ved en middag. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2013. Forslag 
til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt 
der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig 
dagsorden. Vi håber at se mange af vores medlemmer denne aften.

Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 17.00 – 21.30
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 25, 2100 København Ø

17.00 - 18.15   Generalforsamling
18.15 - 19.45   Foredrag v/ Dr.phil. Judy Gammelgaard
19.45 – 21.30 Middag

Bestyrelsesmedlemmer: På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), 
Anne Vonger Kaas & Werner Regli. Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa 
(kasserer), Mette Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget)
Suppleanter: På valg: Marie Louise Rørne, Ikke på valg: Lone Adamsen (koordinator, Århus-
udvalget), Henriette McKenzie Rønhof Sloth

18.15-19.45 Det taler–Psykoanalytiske dialoger. Dr.phil., psykoanalytiker Judy Gammelgaard

Foredraget tager udgangspunkt i bogen Det taler - Psykoanalytiske dialoger, som er skrevet af en 
gruppe forskere tilknyttet Center for Psykoanalyse. Københavns Universitet. Titlen refererer til det 
ubevidste, som vi kun kender i den måde, det taler på gennem bevidsthedslivets fejlhandlinger, 
symptomer og drømme. Der vil blive givet eksempler på, hvad denne forståelse af det ubevidste 
betyder for det kliniske arbejde, for en forskning, der forpligter sig på at lytte til det ubevidste og på 
den etik, vi kan uddrage af det ubevidstes status.

Judy Gammelgaard er dr. phil., lektor ved Institut for Psykologi. Leder af Center for Psykoanalyse. 
Træningsanalytiker og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab. Har foruden den aktuelle bog 
skrevet bogen Mellemværende - En diskussion af begrebet borderline.

Tilmelding nødvendig til foredrag og middag via generalforsamling@dpsp.dk

NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil herefter modtage en 
bekræftelse fra Lotte Dehli.

Arrangører: DPSP v/ Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Rørne

Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af budget og kontingent
9. Valg af bestyrelse
10. Eventuelt


