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Årsberetning (5/3 2003 - 24/3 2004). 

Bestyrelsen: Ved generalforsamlingen den 5/3 udtrådte Steen Kruse-Blinkenberg og Lisbeth Rex af bestyrelsen. 
Werner Regli, Lisbeth Sanders og Lars Markussen indtrådte, således at den herefter har bestået af Peter Elsass 
(formand), Kirsten Grage, Werner Regli, Lisbeth Sanders, Lars Markussen og Klaus Pedersen (suppleant). Lisbeth 
Sanders har påtaget sig arbejdet som kasserer. Selskabets sekretær er Didde Humle.  

Selskabets møder og aktiviteter. 

Mødevirksomhed: Der har været afholdt 8 medlemsmøder, heraf et heldagsmøde og en heldagsworkshop.  

*5.03 Alice Theilgaard: Musik og Hjerne  

*7.05 Lars Hem: Drøm og eksistens  

* 1 0.09 Carsten Rene Jørgensen: Samtidskultur og psykoterapi  

*28.10 Siv Boalt Boethius: Det systematiserede kliniske arbejde  

*21.11 Heldagsmøde med David E. Scharff: parterapi set i relation til objektrelations teori. 

 * 3.03 Svend Aage Madsen:Psykoterapeutisk arbejde med forældre-barn-relationer - og fædre i behandling  

*8.05: Helmer Bøving Larsen Børn udsat for seksuelle overgreb. (Århus)  

* 13.11: Heldagsworkshop med Lars Hem: Drømme som eksistensmetaforer i psykoterapi (Århus)  

Bestyrelsesarbejdet: 

 Bestyrelsen har holdt møder: 5.03.03, 18.03.03, 7.05.03, 4.06.03, 10.09.03,28.10.03, 13.01.04,3.03.04,24.03.04  

En væsentlig del har været at planlægge og afholde aften- og heldagsmøderne. Der ud over har følgende punkter 
været behandlet:  

* Lisbeth Sanders overtagelse af kassererposten.  

* Medlemsaktiviteten i Jylland. Klaus Pedersen har stået for de to arrangementer i Jyllandsregionen. Der har været 
stor interesse for heldagsmødet.  

* Videoteket. Udvalget har 18 videoer til udlån til selskabets medlemmer. Gruppen har lavet fem videoproduktioner, 
som er blevet vist og diskuteret til medlemsmødet den 15/5.  

* Invitationen til foreningens formandsmøder er desværre kun blevet fulgt i begrænset omfang og ressourcerne har 
været for få til at indgå i et samarbejde med Psykoterapeutisk Fagnævn.  

* Diskussioner om hvor vidt selskabets aktiviteter skal være merit-givende.  

* Indgåelse af samarbejdsaftale med Patientklagenævnet.  



* Peter Elsass ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der er blevet diskuteret nye kandidater og evt. overgangsordning. 

Peter Elsass (formand) 


