
Referat af generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab 26.10.2006 i Århus 
 
Ad 1: Valg af dirigent og referent. 
Til dirigent valgtes Susanne Kaagaard, til referent Dorte Høeg 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. 
 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 3: Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Dorthe Høeg fortalte, at der har været holdt bestyrelsesmøde i Århus, hvor der er blevet fulgt op på 
tidligere aftaler på selskabets aktiviteter og hvor generalforsamling og årsmøde blev planlagt.  
 
Der er desuden udsendt nyhedsbrev 1 gang i det forgangne år. Der er yderligere pr. mail udsendt 
meddelelser om arrangementer o.lign. med interesse for gerontopsykologer. Medlemmerne kan 
melde ind, hvis de har noget de vil have med i nyhedsbrevet, som også bliver lagt ud på 
hjemmesiden.  
 
Der er ikke holdt fyraftensmøder i København i det forgangne år. Der har været efterlyst forslag til 
emner fra medlemmerne uden nogen form for respons. Da møderne i øvrigt oftest har været meget 
sparsomt besøgt – og næsten kun af de, der følte sig forpligtede (bestyrelsen) kan det diskuteres om 
de er den rigtige form for arrangement. Om der er alternative forslag til arrangementer. De 
modtages gerne flere forslag fra medlemmerne.  
 
Der har været nedsat små arbejdsgrupper bl.a. sammen med  neuropsykologer omkring testning af 
etniske gamle, dels med Interkulturelt Selskab, som gerne vil arrangere et kursus for tolke om 
demens. Dette er en oplagt opgave for Gerontopsykologisk Selskab. Trods 80 psykologer med 
anden etnisk baggrund er der ingen inden for gerontoområdet.  
 
Dansk psykologforenings hjemmeside har været under omlægning det sidste år og det er bl.a. gået 
lidt hårdt ud over de decentrale enheders hjemmesider, som det har været svært at holde opdateret 
og som til tider har været utilgængelige. Da de endelig kom op at stå igen var der – i hvert fald for 
Gerontopsykologisk Selskabs side -  en del mangler, idet ikke alt var overført. I den kommende tid 
gennemføres der kurser for de decentrale enheders webansvarlige og det skulle dermed igen blive 
muligt for selskaberne selv at stå for opdatering. Omlægningen af DPs hjemmeside har betydet at 
det er lettere at finde de decentrale enheder særlige sider. 
 
Det blev igen drøftet at udarbejde en særlig hjemmeside uden for DPs hjemmeside men selvfølgelig 
link herfra fra selskabets del af DPs hjemmeside.  Lars Larsen kan trække på AU’s ressourcer og vil 
gerne medvirke. 
 
Der er færdigredigeret ny pjece for Gerontopsykologisk Selskab, som blev omdelt ved 
generalforsamlingen – og modtaget med applaus. Senere udsendes den til alle selskabets 
medlemmer og til samtlige de nye kommuner. Lægges desuden på Gerontopsykologisk Selskabs 
særlige side på DPs hjemmeside som pdf-fil, således at man kan udskrive yderligere eksemplarer 
 
 



Det tidligere omtale samarbejde omkring ”projekter”med Alzheimerforeningen om at udvide 
kendskabet til gerontopsykologien via projektarbejde i udvalgte komuner har ligget stille. 
Strukturreformen gør at kommunerne ikke har haft overskud til nye tiltag, men koncentrerer sig om 
de aktuelle sammenlægninger. Formentlig må dette samarbejde stoppe, i og med de ikke har de 
ressourcer vi gerne ville gøre brug af. 
 
Ad 4: Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 5: Indkomne forslag. 
Ingen. 
 
Ad 6: Kommende opgaver. 
Der blev foreslået en temaeftermiddag for medlemmer af psykologforeningen med henblik på 
synlighed. Der skal udformes et brev, der begrunder, hvorfor man bør møde op.  
 
Ad 7: Fastlæggelse af budget og kontingent. 
Kontingentet forbliver uændret. 
 
Ad 8: Valg af bestyrelse. 
Med undtagelse af formand og kasserer var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Dorte Høeg 
varslede, at hun ønsker at fratræde som formand ved næste generalforsamling. Lars Larsen 
tilkendegav, at han er villig til at overtage formandsposten.  
Bestyrelsen består nu af: 
Dorte Høeg (formand), Ingrid Lauridsen (kasserer), Maria Krarup Kristensen, Lars Larsen, Sofie 
Nautrup Nielsen, Jan-Henrik Windsløw og Knud Erik Sabroe. 
Suppleanter er Lise Bender og Tove Lunøe. 
 
Ad 9: Eventuelt. 
Per Torpdahl takkede Lise Bender, Tove Lunøe og Ingrid Stenersen for deres store indsats.  
Knud Erik Sabroe gjorde opmærksom på den nye europæiske autorisation for psykologer EuroPsy 
(www.europsych.org) . 
Karen Munk påpegede, at en slagkraftig organisatorisk platform er en forudsætning for at få 
indflydelse. Der udspandt sig en diskussion om vanskelighederne med rekruttering til 
gerontopsykologien. Bl.a. Ingrid Lauridsen var dog optimistisk og pointerede, at selskabets 
medlemstal er steget, og at Psykologforeningen i forhold til tidligere giver positive udmeldinger. 
Der blev nævnt forskellige muligheder for at øge interessen for området, f.eks. ved at få 
studentermedlemmer. DPs formand har også vist interesse for deltagelse i årsmøde, men var 
desværre forhindret i år. 
Anna Aamand orienterede om nødvendigheden af et kontinuerligt samarbejde mellem 
kursusudvalget og specialistuddannelsesudvalget for fortløbende at justere og raffinere 
specialistuddannelsen. 
Per Torpdahl nævnte, at der på Center for Gerontopsykologi gives supervision til 
specialistuddannelsen, men der er for få til at løfte opgaven, og der er endvidere et 
rekrutteringsproblem.  
Et nordisk samarbejde, som ville give et større forum, har hidtil vist sig vanskeligt at etablere. 
Ingrid Lauridsen foreslog, at der bliver udbudt et fællesnordisk kursus til næste år. 

Ref.: Dorte Høeg 


