
 
 
 
     REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB   
     25. OKTOBER 2007.12.10 
 
 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. 
Til dirigent valgtes Maria Kristensen, til referent Lise Bender. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel. 

 
2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR. 
Bestyrelsen holdt først på året møde i Århus, hvor man drøftede status og visioner for 
gerontopsykologien og planlagde årsmødets tema. Efterfølgende er der afholdt møde i 
Psykologforeningen , hvori deltog repræsentanter for Selskab, fagnævn og social- og 
sundhedsudvalget. Dette møde resulterede i, at Psykologforeningen vil anbefale 
gerontopsykologien, som et af de områder, hvor psykologer kan bidrage til kvalitetssikring. 
 
Grundet manglende respons fra medlemmerne, er der det forløbne år ikke udsendt 
nyhedsbreve. Derimod er der løbende sendt e-mails til medlemmerne om arrangementer, 
der kunne have interesse. 
 
Selskabets hjemmeside har været præget af omlægning. Da kurset for de decentrale enheder 
blev aflyst, har Selskabet endnu ikke en Web- ansvarlig, før der udbydes et nyt kursus. 
 
Pjecen om Gerontopsykologi findes på hjemmesiden , hvorfra den kan printes ud. 
Psykologforeningen har sendt pjecen til samtlige kommuner med følgebrev underskrevet af  
Roal Ulrichsen. For at udbrede kendskabet til gerontopsykologernes arbejdsområder forslås 
at sende pjecen  til sundhedscentre , praktiserende læger og biblioteker. 
 
Anna Aamand og Ingrid Lauridsen orienter fra hhv. fagnævn og specialistudvalg, at der 
stadig er principielle ting at drøfte, men at det meste er på plads i forhold til en målrettet 
specialistuddannelse. 
Per Torpdahl er gået af som formand i fagnævnet. Alice Bendixen er indtrådt. 
 
Maria Kristensen har overtaget posten i EFPA ( europæisk sammenslutning af psykologer ) 
efter Per Torpdahl. 
 

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB. 
Der er pt 56 medlemmer af Selskabet. Der har været nogle problemer med indbetaling på 
grund af nyt system. som nu er løst. Regnskabet balancerer. Sonja Andersen i 
Psykologforeningen står fremover for regnskabet, som ses og godkendes af kassereren. 
 

5. INDKOMNE FORSLAG. 



Susanne Kaagaard påpeger det problematiske i, at specialerne ikke indtænkes, når der 
tildeles ydernumre, samt vigtigheden af, at ældre kan henvises til privatpraktiserende med 
specielt kendskab til ældre. Det besluttes, at vi vil arbejde på at få ændret reglerne for at få 
tilkendt ydernr. Samt at bringe problematikken op på generalforsamlingen. Susanne og Anna 
Aamand påtager sig at lave oplæg herom. 
 

6. KOMMENDE OPGAVER. 
Overordnet vil Selskabet fortsat arbejde videre med at udbrede kendskabet til vores speciale 
og  forsøge at øge interessen for området. En væsentlig opgave er også at arbejde for at få 
oprettet uddannelsesstillinger for at rekruttere yngre psykologer. 
Der fremkom forslag om at tage kontakt til en kommune med opfordring til at ansætte en 
gerontopsykolog ud fra en analyse af deres behov. Det besluttedes i første omgang at 
kontakte Køge kommune. 
 

7. FASTLÆGGELSE AF BUDGET OG KONTINGENT. 
Det besluttedes at forhøje kontingentet til 200 kroner, 100 kroner for pensionister og 
studerende. 
 

8. VALG AF BESTYRELSE 
Kun formand og kasserer er på valg. Dorte Hoeg trækker sig som formand. Ingrid Lauridsen 
ønsker helt at udgå af bestyrelsen. 
Lise Bender  ( suppleant ) genvælges til bestyrelsen. Susanne Kaagaard vælges som 
suppleant. 
Bestyrelsen består herefter af følgende: 
Lise Bender, Dorte Hoeg, Maria Krarup Kristensen, Lars Larsen, Sofie Nautrup Nielsen, Jan-
Henrik Winsløv og Knud Erik Sabroe. 
Suppeanter: Susanne Kaagaard og Tove Lunøe 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer på næste møde, som foregår i Århus 
den 12. december kl 11 – 13. 
 

9. EVENTUELT. 
Der er enighed om, at vi gerne vil bevare et samarbejde med neuropsykologerne – og også 
fremover sende invitation til vores årsmøde. 
 
Gitte Kragshave har udbudt 40 timers gruppesupervision ( 10 x 4 timer  x 1 månedligt. Pris 
6000 kroner. 
 
Bogen om gerontopsykologi vil indgå som pensum på klinisk- og udviklingspsykologi på 
Psykologisk Institut i Århus. Endvidere er der planlagt en foredragsrække på 
Folkeuniversitetet i Århus , hvor flere af forfatterne bidrager. 
 
Der er planlagt en række artikler om gerontopsykologi i Psykolog Nyt. 
 
Lars Larsen har oprettet en  gerontopsykologisk forskningsenhed i Århus. 
 
Til slut blev der rettet en stor tak til Ingrid Lauridsen for hendes mangeårige, store indsats og 
betydning for Selskabet, 



 
Ref.:  Lise Bender 
 
 

 


