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1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT.  
Som dirigent og referent valgtes hhv. Per Torpdahl og Dorte Høeg.  
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 to antal møder i det forløbne år, hvor der er blevet 
fulgt op på  tidligere aftaler om Selskabets aktiviteter samt planlagt generalforsamling og 
Årsmøde.  
  
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.  
Generalforsamlingen (DPs) har vedtaget forslag om uddannelse af specialpsykologer inden for 
psykiatri, hvortil Ingrid Lauritzen skulle komme med udspil til Ib Andersen om  indplacering af 
gerontopsykologer i denne sammenhæng 
Maria Krarup Kristensen og Anna Aamand er ved at opbygge et murstensløst center for 
gerontopsykologi til erstatning af det nedlagte. 
 
Der er ligeledes oprettet en facebook-gruppe: Danske Gerontopsykologer 
(http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=139867876210), der skulle give 
muligheder for at følge fagfællers virke. 
 
Som led i tidlige vedtaget strategi for at gøre opmærksom på gerontopsykologien har Henrik 
Brogård skrevet artikel til Psykolognyt, men den er endnu (okt 2009) ikke optaget. måske fordi 
den er for lang. 
 
Maria Krarup Kristensen gjorde opmærksom på, at der i EFPA's TaskForce for 
Gerontopsykologi arbejdes på en kortlægning af mulige gerontopsykologiske arbejdsområder 
indenfor ældreområdet, herunder udarbejdelse af en europæisk 'best practice' for 
gerontopsykologi. 
 
Bestyrelsen har idet forløbne år arbejdet med at skabe en åbning for ansættelse af kommunale 
gerontopsykologer, konkret gennem henvendelse til Køge kommune, men hidtil uden resultat.  
 
Til gengæld har Knud Erik Sabroe fået en positiv tilkendegivelse fra Århus Kommune 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om ansættelse af gerontopsykolog. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
  
 4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB.  



Beretning fra kassereren: 
 
Regnskabet for 2008 
Selskabets samlede indtægter for 2008 løb op i kr. 95.086,58,-, hvor den største indtægt kommer 
fra kursusindtægter i form af kursusgebyr til hhv. årsmødekurset med Gunnar Rosen og 
Marianne Metz Mørk samt supervisionsforløbet ved Gitte Kragshave. Af andre indtægter kan 
nævnes tilskud fra DP og kontingent. Endelig er der renteindtægter på lidt over kr. 1036,-.  
Selskabets udgifter løber op i kr. 73.720,35, hvor den største post udgøres af honorarer til 
undervisere og supervisorer på kr. 56.332,00,- (Marianne M. Mørk , Gunnar Rosen og Gitte 
Kragshave). Af andre udgifter kan nævnes udgifter til forplejning, rejse, kørsel og fortæring i 
forbindelse med årsmødet og bestyrelsesmøder. 
Resultatet for 2008 bliver et overskud på kr. 21,366,23,-  
Sammenholder man dette med, at der fra 2007 kunne overføres et beløb på 12.121,80,-, og 
herfra trækker kr. 3.924,00 moms kan der fra 2008 overføres kr. 33.488,03 til indeværende år 
– 2009. 
Bemærkninger om regnskabet for 2008 i forhold til 2007Overskuddet for 2007 var væsentlig 
mindre end regnskabsåret 2008: kr. 1.237,- (2007) vs. kr. 21.366 (2008) 
Dette hænger i høj grad sammen med at udgifterne til forplejning ved årsmødet 2008 blev 
afholdt af Center for Gerontopsykologi. Desuden er der en række udgiftsposter som er mindre 
for 2008, sammenlignet med 2007. 
Til 2007 blev der fra tidligere år overført kr. 10.884,64,-. Der kunne til 2008 overføres et beløb 
på 12.121,80,-, mens der i 2009 blev der overført kr. 33.488,03,- 2009. 
Antallet af medlemmerne 
Set over tid har antallet af selskabets medlemmer stået og vippet lidt mellem 55 og 60 og 
mærker tydeligt en modstand ved 60 ;-). I oktober 2007 havde selskabet 59 medlemmer og i 
begyndelsen af 2008 svandt medlemsskaren en smule og nye kom til. I oktober 2008 var der 
således 55 medlemmer. På den nuværende medlemsliste er der 60 medlemmer, og det er 
kassererens klare fornemmelse, at brydes modstanden ved 60, vil selskabet gå en lys fremtid i 
møde.  
Regnskabet blev godkendt 
  
5. INDKOMNE FORSLAG. /Kommende opgaver 
Det blev drøftet hvorledes gerontopsykologiens fremtid kan sikres ikke mindst i lyset af de 
manglende specialister på området til varetagelse af supervision. Problemet er accentueret af 
Center for Gerontopsykologis nedlæggelse. Desuden er det eksisterende supervisionskorps ved 
at være temmelig gamle – inden for en kotere årrække sandsynligvis på vej ud af 
arbejdsmarkedet. Gitte Kragshave har forløb på Dianalund med Kim og Anneke. Anna Aamand 
starter ny gruppesupervision i Jylland. 
Det blev drøftet om der var mulighed for supervision fra andre specialer. Det blev ligeledes 
drøftet om der er mulighed for alternative supervisionsmetoder f.ex gennem videopmøder.  
Det blev ligeledes drøftet hvordan der kan sikres netværk/erfaringsudveksling. Marias forsøg på 
at samle de ’nye’ var løbet ud i sandet, men det blev drøftet om man i stedet kunne sikre 
elektroniske netværk f.ex gennem Facebook.  Det blev foreslået at afholde en introduktionsdag i 
Gerontopsykologisk selskabs regi.  Videre blev det foreslået at holde inspirationsdage på 
universiteterne med henblik på at interessere nye studerende i feltet.  
  
 



7, FASTLÆGGELSE AF BUDGET OG KONTINGENT.  
Det besluttes  at fastholde  det nuværende kontingent ( 200 kroner, 100 kroner for pensionister ).  
  
8.VALG AF BESTYRELSE.  
Formand og kasserer er på valg , dog således at Lars Larsen fortsætter som menigt medlem af 
bestyrelse, som ny kasserer blev valgt Kim Oscar Carlsen, Maria Krarup Kristensen bliver valgt 
som ny formand. 
Bestyrelsen består af følgende:  
Maria Krarup Kristensen (formand) Lise Bender ( sekretær ), Kim Kim Oscar Carlsen (kasserer)  
Dorte Høeg, Lars Larsen (Sofie Nautrup Nielsen, og Knud Erik Sabroe.  Suppleanter: Susanne 
Kaagaard og Tove Lunøe.  
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