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Formandsberetning / Årsberetning  2007 – 2008 
(28.3 2007 – 12.3 2008) 

 
BESTYRELSE: 
 
Klaus Pedersen (KP), formand  
Kirsten Rosenkrantz Grage (KRG), næstformand 
Finn Korsaa (FK), kasserer 
Werner Regli (WR) 
Anne Vonger Kaas (AVK) 
Mette Vinum (MV) 
Krista Nielsen Straarup (KNS) 
Camilla Lahn Sørensen (CLS), suppleant 
Marie Louise Rørne (MLR), suppleant 
 
SEKRETARIAT: Lotte Dehli 
 
ÅRHUS-GRUPPEN: Klaus Pedersen, Krista Nielsen Straarup, Camilla Lahn Sørensen og Lone 
Gerup Adamsen (LGA). 
 
FYN-GRUPPEN: Werner Regli og Malene Hinrichsen (MH). 
 
VIDEOTEK-GRUPPEN: Werner Regli, Alice Theilgaard, Birgit Vang og Jens Berthelsen. 
 
MEDLEMSTALLET er steget fra 1050 til 1244 i den forløbne periode. 
 
 

Selskabets møder og aktiviteter 
 
Kurser, seminarer og aftenmøder: 
 

� 28.3 2007: Aftenmøde med Carsten René Jørgensen: Relationel forståelse og behandling af 

borderline-lidelse. (WR) 
� 17.4, 23.4, 8.5 og 31.5 2007: Kursus med Susanne Harder og Stig Poulsen: 

Forskningsmetodologi. (KRG & AVK) 
� 23.5 2007: Seminar med Kirsten Seidenfaden, Finn West & Finn Korsaa: Parterapi og 

mægling. (FK & WR) 
� 28.9 2007: Internationalt heldagsseminar med Irvin D. Yalom og Ernesto Spinelli: 

Eksistential Psychotherapy – the Challenge of Being in Individual and Group 

Psychotherapy. (KP & WR) 
� 26.10, 27.10, 9.11 og 10.11 2007: Kursus med Susanne Harder og Stig Poulsen: 

Forskningsmetodologi. (KRG & FK) 
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� 14.11 2007: Seminar med Kirsten Seidenfaden, Finn West & Finn Korsaa: Parterapi og 
mægling. (FK & WR) 

� 17.-18.1 2008: Kursus med Aksel Bertelsen: Diagnostik og differentialdiagnostik. (KNS) 
� 25.-26.1 2008: Kursus med Judith Woodhead & Carol Broughton: Psykoterapi med 

forældre-spædbarn relationen. (MV) 
� 8.2 2008: Seminar med Lene Iversen: Mindfulness. (WR & MH) 
� 18.-19.2 2008: Kursus med Anders Fink-Jensen: Psykofarmakologi. (KRG & MLR) 
� 12.3 2008: Aftenmøde med Jens Hardy Sørensen: Affektregulering og mentalisering. (WR) 

 
 
Bestyrelsesarbejdet: 
 

• Bestyrelsen har I perioden afholdt 7 bestyrelsesmøder. 2007: 21.6, 15.8 27.9, 8.11, 30.11. 
2008: 17.1, 7.2, 12.3. 

• Medlemstallet er stigende, og vi har tilstræbt at udvide aktivitetsniveauet bl.a. ved at øge 
deltagerantallet på kurser og seminarer samt ved at udvide de regionale aktiviteter. 
Bestyrelsen har udført en stor opgave via forberedelse og gennemførelse af 
arrangementerne. 

• Vi er som selskab forpligtet til at støtte specialistuddannelserne, og vi har derfor besluttet at 
prioritere meritgivende kurser frem for aftenmøder. 

• Bestyrelsen har til opgave at udpege og indstille nye medlemmer af Psykoterapeutisk 
Fagnævn og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 

• Århus-gruppen er udviddet med et nyt medlem: Lone Gerup Adamsen.  
• Vi har etableret en Fyn-gruppe med Malene Hinrichsen som lokal repræsentant. 
• Videoteket har udvidet sin samling med yderligere 8 titler og flere på vej. 
• Susanne Avlastenok gik af som sekretær i begyndelsen af 2007 efter en ihærdig indsats 

gennem flere år. Efter en overgangsperiode overtog.. 
• ..Lotte Dehli posten som sekretær for DPSP. Bestyrelsen valgte at ansætte Lotte Dehli 

gennemsnitligt 10-15 timer ugentligt. Dette har været en konsekvens af øget medlemstal, og 
er en forudsætning for udvidelse af kursusaktiviteterne og afholdelse af større seminarer. 

• Werner Regli valgte at gå af som formand d. 21.6 2007. Bestyrelsen valgte Klaus Pedersen 
som ny formand. 

• Vi har inviteret den verdenskendte Cloé Madanes til Danmark 3. oktober til vores 
traditionelle årlige heldagsseminar igen i år på SAS-Radisson, Amager. Temaet er strategisk 
psykoterapi. Der følges op med et intensivt kursus med Cloé Madanes d. 4.-5. oktober. 

• Kursustilmelding foregår nu direkte på hjemmesiden. 
• Formanden har deltaget i Selskabsrådets møder; deltaget i DPs Baggrundsgruppe 

vedrørende specialistuddannelsesstillinger for psykologer i psykiatrien; udarbejdet 
bemærkninger til Dansk Psykiatrisk Selskabs Betænkning om psykoterapi som bidrag til 
DPs høringsvar; bidraget til DPs nye Borgersite. 
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• Bestyrelsen har vedtaget et nyt regelsæt vedrørende udstedelse af kursusbeviser, afmelding 
fra kurser mv. Regelsættet findes på www.dpsp.dk under Kursustilmelding / Praktiske 
oplysninger. 
 

2007 har været et særdeles begivenhedsrigt år i selskabet. Vi har afholdt i alt 11 kurser, seminarer 
og aftenmøder heraf flere 2-dags kurser og fået mange nye medlemmer, hvilket glæder os meget. I 
tråd med vores forpligtigelse til som selskab at støtte specialistuddannelserne har bestyrelsen valgt 
at prioritere organisering af meritgivende kurser frem for aftenmøder. Vi har udbygget 
sekretariatsbistanden til 10-15 timer ugentligt. Vi har fået vores eget logo. Og for nylig har vi 
opstartet en ny og allerede meget aktiv enhed på Fyn. Vi er både stolte og lettede over 
gennemførelsen af det historiske arrangement i selskabets historie og i Dansk Psykolog Forenings 
historie, da Yalom og Spinelli trak fulde huse med 850 seminardeltagere, heraf 750 danske 
psykologer samt fagfæller fra flere europæiske lande. Irene Christiansens omfangsrige reportage 
kan ses på vores hjemmeside. 
 
Der skal lyde en stor tak til frivillige ildsjæle Lone Adamsen, Århus-gruppen, Malene Hinrichsen, 
Fyn-gruppen, og Alice Theilgaard, Birgit Vang og Jens Berthelsen som indgår i Videotek-gruppen. 
De yder alle en vigtig indsats for selskabet, selvom de ikke er direkte medlemmer af bestyrelsen. 
DPSP har desuden haft et godt samarbejde med Dansk Psykolog Forenings medarbejdere i 
forbindelse med bl.a. regnskab, juridiske spørgsmål, opdatering af hjemmeside og pressedækning i 
Psykolog Nyt, ligesom DPSP har bidraget til DPs politiske arbejde. Vi sender en stor tak til Dansk 
Psykolog Forening for generel støtte og opbakning. 
 
Sekretariatsmæssigt føler vi os veludrustet med vores nye sekretær Lotte Dehli, som via 
kombinationen af kreativitet, imødekommenhed og professionalisme ikke mindst indenfor IT er 
blevet et vigtigt omdrejningspunkt for vores aktiviteter og kontakten med medlemmerne. 
 
Samarbejdet i bestyrelsen er dynamisk, og foregår i en stærkt engageret og kreativ atmosfære. Hver 
enkelt yder sine særlige bidrag til at opfylde selskabets målsætninger, og alle har udført et kolossalt 
stort og flot arbejde med hensyn til forberedelse og gennemførelse af arrangementerne. Det er en 
stor fornøjelse at være formand for en bestyrelse som denne. 
 
Sidst men ikke mindst skal vi også her på Generalforsamlingen takke Werner Regli, som fratrådte 
formandsposten i juni 2007. Werner ydede en prisværdig indsats for udvikling af selskabet i sin 3-
årige formandsperiode, og fik blandt andet internationale kræfter som Daniel Stern og Peter Fonagy 
til heldagsseminarer i selskabet med hastigt stigende medlemstal til følge. Heldigvis har Werner 
Regli ønsket at fortsætte bestyrelsesarbejdet. 
 
Til slut en varm tak til alle vore gamle og nye medlemmer for interesse og støtte til selskabet. 
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Planlagte aktiviteter eller under forberedelse 2008-2009: 
 

� 2-dags kursus om Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi v. Susan Hart og Jens Hardy 
Sørensen, d. 21.-22. april 2008 i Odense. WR & MH 
 

� Heldagseminar om Sorgprocesser og sorgforskning v. prof. Margaret Stroebe og prof. 
Henk Schut, d. 16. maj 2008 i Århus. CLS & KP 
 

� Seminar om Tilknytning og mentalisering v. Karen Vibeke Mortensen, d. 4. September 
2008 i Århus. LGA & KNS 
 

� 2-dags seminar om Parterapi og mægling v. Kirsten Seidenfaden og Søren Braskov, d. 8.-9. 
september 2008 i Odense. WR & MH 
 

� DPSPs årlige internationale heldagsseminar om Strategisk psykoterapi v. Master Therapist 
Cloé Madanes på Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager, 3. oktober 2008. KP & MV 

 
� Intensivt 2-dags kursus med Cloé Madanes: Healing the Victim and the Victimizer + The 

Ultimate Relationship Program, d. 4.-5. oktober 2008 i København. KP & MLR 
 

� 2-dages kursus om Neuropsykologi, foråret 2009 i Århus. KNS 
 

� Seminar om Korttidsdynamisk psykoterapi i 2009 i Odense. WR & MH 
 

� Seminar om Kortidsdynamisk psykoterapi i 2009 i København. MV 
 

� Flere arrangementer er under forberedelse. 
 

 

 

Vi håber du får fornøjelse af programmet! 

 
 
 
På bestyrelsens vegne, 

 

Klaus Pedersen 

Formand 


