
REFERAT  AF GENERALFORSAMLING I GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB  
30.OKTOBER 2008 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. 
Som dirigent og referent valgtes hhv. Ingrid Lauridsen og 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. 
Lars Larsen fortalte, at bestyrelsen har holdt 3 møder i det forløbne år, hvor der er blevet fulgt op på 
tidligere aftaler om Selskabets aktiviteter samt planlagt generalforsamling og 
Årsmøde. 
De hidtige forsøg på at skabe mere opmærksomhed/interesse om gerontopsykologers kompetencer med 
henblik på at få oprettet flere stillinger i kommuner og regioner  har indtil videre ikke båret frugt. 
Hverken udsendelsen af pjecen om Gerontopsykologer eller direkte henvendelse til en konkret 
kommune har givet respons. 
 
Bestyrelsen har i årets løb udsendt to elektroniske nyhedsbreve med et tillæg om nyt fra praksis og 
forskning. Alle gode ideer til Nyhedsbrev og indlæg i form af debatindlæg, artikler, essays m.m. fra 
medlemmerne er velkomne. Lars Larsen gør opmærksom på, at hvis det drejer sig om videnskabelige 
artikler, vil der være mulighed for at arrangere peer review. 
 
Der har været opfordring om at oprette en netværksgruppe for nyansatte gerontopsykologer med henblik 
på sparring og gensidig kollegial støtte. Der har indtil videre ikke været nogen respons, men muligheden 
står åben. Interesserede kan kontakte Maria Kristensen, Center for Gerontopsykologi. 
 
Anna Aamand , der repræsenterede Selskabet, på DP.s generalforsamling, orienterede om, at forslaget 
om delepraksis blev nedstemt, hvorimod forslaget om at få oprettet uddannelsesstillinger i 
gerontopsykologi blev godkendt. 
 

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB. 
Der er pt 54 medlemmer af Selskabet. Der mangler indbetaling af kontingent fra flere, men  
Regnskabet balancerer. 
 

5. INDKOMNE FORSLAG. 
Der var indkommet et enkelt forslag til diskussion. Hvad vil en evt. generel psykiatri-specialisering 
komme til at betyde for vores speciale? Vil interesserede inden for vores område prioritere en generel 
psykiatrisk specialistuddannelse, fordi der er så få gerontopsykologstillinger, og hvordan kan vi sire at 
fastholde vores speciale. Det besluttes at spørgsmålet tages op i SPU, samt at formanden retter 
forespørgsel til psykologforeningen herom. 
 

      6.  KOMMENDE OPGAVER 
 
Bestyrelsen vil fortsat arbejde videre med at udbrede kendskabet til vores speciale og forsøge at øge 
interessen for området. Forslag til kommende opgaver; 



- kontakte udvalgte kommuner med beskrivelse af gerontopsykologers kompetencer 
- følge op på uddannelsesstillinger 
-  tage del i debatten om ydernumre 
-  inddrage yngre gerontopsykologer i undervisningen på Psykologisk Institut. 
- artikelserie i Psykolog Nyt om gerontopsykologi 

 
           Lars Larsen orienterer om, at han har sendt Gerontopsykologibogen til APA med henblik på at få den 

  oversat til engelsk.Endvidere at foredragsrækken i Gerontopsykologi på Folkeuniversitetet  i 
Århus har været en stor succes  og har resulteret i  henvendelser fra Syddansk Universitet, Ålborg og 
København. 

 
7, FASTLÆGGELSE AF BUDGET OG KONTINGENT. 

Det besluttes  at fastholde  det nuværende kontingent ( 200 kroner, 100 kroner for pensionister ). 
 

8.VALG AF BESTYRELSE. 
    Kun formand og kasserer er på valg og begge modtager genvalg med stor applaus. 
    Bestyrelsen fortsætter således uændret og består af følgende: 
    Lise Bender ( sekretær ), Dorte Høeg, Maria Krarup Kristensen, Lars Larsen ( formand ), Sofie Nautrup      

         Nielsen, Jan-Henrik Winsløv ( kasserer ) og Knud Erik Sabroe. 
         Suppleanter: Susanne Kaagaard og Tove Lunøe. 

      9.EVENTUELT. 
         Der fremkom  et ønske om i næste Nyhedsbrev at få en oversigt over godkendte specialister samt hvem ,   

der er i gang med specialistuddannelse. 
 
Der var enighed om, at Årsmøde og Generalforsamling afholdes på skift i Århus og København, såfremt 
Vi kan reservere egnede lokaler. 
Dato for næste års årsmøde og generalforsamling fastsættes til 29. og 30. oktober 2009. 
 
Ref.: Lise Bender 
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