
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2008 + AFTENMØDE 
 

                                                                                 København den 8.januar 2008 
 

Du indkaldes hermed til generalforsamling. Vedlagt vinterbrevet finder du DPSPs 
regnskab for 2007. 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. 
 
Tid: Onsdag den 12. marts 2008 kl. 18-19 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
18.00-19.00    Generalforsamling 
19.00-19.40    Fællesspisning 
 
Arrangør: DPSPs bestyrelse 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Krista 
Nielsen Straarup. På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), 
Werner Regli & Anne Vonger. Suppleanter: Camilla Lahn Sørensen & Marie Louise Rørne. 
 
19.40-21.30 Foredrag: Affektregulering og mentalisering i bredt perspektiv.  
V. Jens Hardy Sørensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi, ekstern 
lektor ved Syddansk Universitet, privatpraktiserende psykolog og chefpsykolog for CCET, 
Vejle. Har redigeret og bidraget til bogen Affektregulering i udvikling og psykoterapi af 
Peter Fonagy, Allan Shore og Daniel Stern. Reitzel 2006. 
 
Arrangør: Werner Regli; DPSP 
 
NB: Af hensyn til forplejning og lokalereservation, bedes du tilmelde dig 
generalforsamling og aftenmøde ved at sende en mail til: generalforsamling@dpsp.dk 

 
Til orientering: 

• Werner Regli fratrådte formandsposten juni 2007 efter en stor indsats og ønskede 
heldigvis at fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens ønske om at 
realisere udbygning af DPSP på Fyn er nu i Werners regi i samarbejde med DPSPs 
kontaktperson på Fyn Malene Hinrichsen. 

• Århus-gruppen: Klaus Pedersen, Krista Nielsen Straarup, Camilla Lahn Sørensen og 
Lone Adamsen. 

• Fyn-gruppen: Werner Regli og Malene Hinrichsen. 
• Videotek-gruppen:Werner Regli, Alice Theilgaard, Birgit Vang og Jens Berthelsen. 

 
Dagsorden til DPSPs generalforsamling 12. marts 2008 

 
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 

* Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

A. NUVÆRENDE: 

§3  
VIRKSOMHED:  

� Formålet realiseres ved mindst 4 årlige medlemsmøder om aftenen samt et heldagsmøde   
� Opbygning og vedligeholdelse af et videotek med DPSPs sekretærbistand  

ÆNDRINGSFORSLAG: 

§3  
VIRKSOMHED: 

Formålet realiseres via: 

• Afholdelse af arrangementer der kan være meritgivende i DPs specialistuddannelser, samt af 
årligt heldagsseminar. 

• Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs 
aktiviteter regionalt eller centralt. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Nedsatte 
udvalg refererer til DPSPs bestyrelse, og skal være med deltagelse af mindst et 
bestyrelsesmedlem. 

• Opbygning og vedligeholdelse af et videotek med bistand fra DPSPs sekretær.  

  

B.NUVÆRENDE: 

§5  
GENERALFORSAMLING: 

... (tekst udeladt)… 

 
8. Valg af bestyrelse  

... (tekst udeladt)… 

ÆNDRINGSFORSLAG: 

§5  
GENERALFORSAMLING: 

... (tekst udeladt)… 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

... (tekst udeladt)… 

 


