
 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB 

DEN 28. OKTOBER 2011 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

     Henrik Brogård og Lise Bender vælges som hhv. dirigent og referent. 

     Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt med lovlig varsel. 

 

2. Godkendelse af dagsorden: 

    Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år: 

    MØDER: 

    Ved sidste generalforsamling var der en del udskiftninger i bestyrelsen, og der har derfor været 

    behov for hyppigere og længere bestyrelsesmøder. Vi har således holdt 3 bestyrelsesmøder i 

    København og et i Ebeltoft. Derudover har der været nedsat en årsmødegruppe, der har holdt 

    yderligere møder. Ved det konstituerende møde i den nye bestyrelse blev Dorte Høeg valgt 

    som formand, Kim Carlsen som kasserer og Lise Bender som sekretær. Det har desuden været 

    søgt at fordele arbejdsopgaverne mere jævnt i bestyrelsen, så det ikke alt sammen hænger på for- 

    manden, jf. den særlige årsmødegruppe. 

    Årsmødet har i år været mere kompliceret at arrangere end tidligere år. Dels fordi vi har arrange- 

    ret en udenlandsk oplægsholder, dels fordi vi ikke kunne være i Psykologforeningens lokaler og 

    endelig fordi vi besluttede at lægge den åbne forelæsning ind i forbindelse med årsmødet. 

    Igen i år må vi konstatere, at der kun er få tilmeldinger til årsmødet på trods af, at vi nedsatte 

    prisen. At det stort set kun er bestyrelsen og nogle få andre trofaste, der kommer. Det bør give 

    anledning til, at vi igen får tilbagemeldinger fra medlemmerne om deres konkrete behov for 

    kurser. I år besluttede vi, at benytte det at Mike Bird er i Europa ifm. med undervisningen. 

 

    Det er altid sundt med nye øjne på etablerede praksisser. Så alt har været oppe at vende i diskus- 

    sionerne i bestyrelsen. Skal der være nyhedsbreve? Hvordan skaber vi større synlighed for ge- 

    rontopsykologien ? Hvorfor er hjemmesiden så kedelig? Alt i alt mange ønsker om større syn- 

    lighed og gennemslagskraft – men begrænsede kræfter i det frivillige bestyrelsesarbejde. Dog 

    kan siges, at de åbne foredrag i forbindelse med dette årsmøde har været et tilløbsstykke med  

    mange deltagere og yderligere en stor kreds af modtagere af ”reklamen” for dette. 

 

    NYHEDSBREVE: 

    Gerontopsykolgisk Selskab begyndte i 2004 at sende nyhedsbreve til medlemmerne – først i pa- 

    pirversion og de senere år elektronisk. Det blev startet op, fordi det i sin tid blev efterlyst på en 

    generalforsamling. Det oprindelige formål med nyhedsbrevet – udveksling af fagligt inspirerende 

    indslag om nyt indenfor praksis og forskning medlemmerne imellem – har dog vist sig svært at 

    realisere. Det har endvidere knebet med bidrag fra medlemerne. Bestyrelsen har derfor beslut- 

    tet at afskaffe nyhedsbrevet og fremover informere via e-mail til medlemmerne. Håbet er på 

    en mere uformel måde at skabe mere liv og give flere lyst til at bidrage med stort som småt. 

    Nyheder sendes til Kim Carlsen, som påtager sig den videre formidling.    

 

    HJEMMESIDEN: 

    Selskabets side på DPs hjemmeside er vedligeholdt med løbende orientering om bestyrelsessam- 



    mensætning, årsmøde, generalforsamling m.v., men ellers er der ikke sket noget. Vi har ved flere  

    lejligheder i bestyrelsen drøftet, hvordan vi kunne få en mere attraktiv hjemmeside, men formen  

    er bundet af DPs format – og igen kræver det mange ressourcer at have en større og mere ved- 

    ligeholdelseskrævende hjemmeside. 

    Noget af det, som har været drøftet, er at, der mangler et sted, hvor borgere kan orientere sig om 

    gerontopsykologer, og det kunne overvejes at oprette en portal om ældrepsykologi med links til 

    praktiserende psykologer som en del af hjemmesiden. 

 

    KOMMUNALE GERONTOPSYKOLOGER: 

    Det har igen været drøftet, hvordan Selskabet kunne bidrage til at skabe stillinger i kommunalt 

    regi. Køge kommune har været nævnt som en mulighed, men der er ikke umiddelbart resultat. 

    Bestyrelsen har igen drøftet, hvordan der kan arbejdes videre med at gøre kommunerne opmærk- 

    somme på gerontopsykologernes særlige ekspertise inden for ældreområdet, men er ikke kommet 

    videre med nye tiltag. Dog er reklamen for dette års åbne foredrag i forbindelse med årsmødet 

    især sendt til kommunalt ansatte, kommunale institutioner m.v. og tilmeldingerne til foredragene 

    afspejler dette. 

 

    GERONTOPSYKOLOGI I PSYKOLOGNYT: 

    Selskabet har i flere omgange haft kontakt med redaktøren og udtrykt ønsket om større synlighed 

    for gerontopsykologien i foreningens blad. Jørgen Carl er meget velvillig, men det kræver artik- 

    ler eller forslag til interviewofre. Der er nu udsigt til, at der kommer en artikel om den udfoldede 

    gerontopsykologiske praksis i Vejle, som Sofie Nautrup Nielsen vil skrive. Og så må der fortsat  

    opfordres til at flere medlemmer melder sig med indlæg. 

 

   NORDIC CONGRESS OF GERONTOLOGY (NCG) I KØBENHAVN 10.6 – 13.6.2012: 

   Den nordiske gerontologiske kongres afholdes i 2012 i København. Der er tradition for, at der ar- 

   rangeres et møde for psykologer den dag, kongressen starter. Næste årsmøde fastlægges derfor 

   til 9-10. juni i forbindelse med afholdelsen af den Nordiske Kongres. Det er besluttet, at temaet 

   skal være terapi med ældre, hvor den terapeutiske målgruppe skal være ikke-demente ældre. Vi 

   vil benytte os af, at der er nordiske kapaciteter i byen og forsøge at hyre Inger Hilde og Kersti 

   Vogn Henriksen som foredragsholdere. 

   Bestyrelsen har arbejdet for, at gerontopsykologien repræsenteres på kongressen. 

   Således deltager Lars Larsen i symposiet ”Ageisme – concepts and empirical results” med Per  

   Erik Solem som organisator. Fristen for tilmelding af symposier er nu overskredet, men for ”Oral 

   Speech” er det 1.1.2012. Mads Haaning, Henrik Brogård og Anna Aamand har aftalt at mødes  

   mhp. planlægning af indlæg om etiske dilemmaer. Jan-Henrik Winsløv vil overveje oplæg om 

   holdninger til selvmord hos sundhedspersonale ud fra igangværende databehandling. 

 

  DPs UDVALG : 

  Anna Aamand repræsenterer Selskabet i SPU, hvor hun er formand. DPs bestyrelse har godkendt 

  Iben Estrup Andersen – souschef i demenscentret Pilehuset – som afløser af Ingrid Lauridsen, der 

  har ønsket at fratræde. I den forbindelse udtrykkes stor tak til Ingrid for hendes mangeårige og  

  meget ihærdige arbejde i gerontopsykologiens tjeneste. 

  Anna orienterer om, at fagnævnene skal i gang med at revidere og evaluere specialistuddannelser- 

  ne, bl.a. at de relevante kurser bliver afholdt. Herudover skal drøftes DPs overvejelser om at lave 

  en fælles klinisk specialistmodul med grenspecialisering. Anna vil rundsende en række spørgsmål  

  til medlemmerne, som ønsket besvaret før næste fagnævnsmøde. 

 



  EFTA: 

  Maria Krarup Kristensen (tidligere formand for Selskabet) repræsenterer dansk gerontopsykologi 

  i Taskforcegruppen for geropsychology under EPTA og holder løbende Selskabet underrettet om 

  gruppens arbejde. Iflg. Maria fungerer gruppen efter en tid med stilstand nu godt med mange fag- 

  ligt kompetente personer. Der arbejdes bl.a. med programmer om understøttelse af livskvalitet.  

  Endvidere arbejdes med en hjemmeside, der skal dække alt, hvad der er relevant, i Europa. Det 

  kunne overvejes at indtænke nogle fra gruppen som fremtidige oplægsholdere. 

 

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 

    Kim Carlsen redegør for Selskabets udgifter og indtægter i det forløbne år. 

    De samlede indtægter (tilskud fra DP, kursusindtægter og kontingent) beløber sig til 45.800 kr. 

    Antallet af betalende medlemmer er 51. 

    De foreløbige udgifter (rejsegodtgørelse, forplejning i forb. med møder og årsmøde, porto ) 

    er p 43.ooo kr. Hertil kommer et overskud på 26.850 kr. fra 2009. 

    Det endelige reviderede regnskab vil blive udsendt senere på året. 

 

 5. KOMMENDE OPGAVER 

     - Planlægning af formøde og årsmøde i forb. med den Nordiske kongres. Herunder kontakt til 

        Inger Hilde og Bo Johanson. 

 -Revision af hjemmesiden – oprettelse af portal. 

  -Opdyrkning af kontakter i Sydeuropa. 

 - Opdyrkning af kontakter i England gennem Mike Bird. 

      - Tilbagemelding til SPU. 

 

6.   FASTLÆGGELSE AF BUDGET OG KONTINGENT 

      Det besluttes at fastholde det nuværende kontingent på 200 kr. (100 for studerende og pensioni- 

      ster. 

 

      7.  INDKOMNE FORSLAG 

      Et indkommet forslag til vedtægtsændring af & 6 udsættes til næste års generalforsamling. 

 

8.  VALG AF BESTYRELSE 

     Eftersom ingen nye opstiller fortsætter den nuværende bestyrelse. Da Lars Larsen er udtrådt af 

     bestyrelsen, og Jan-Henrik Winsløv har indtaget hans plads, skal vælges en suppleant, som bli- 

     ver Anneke Baerends. 

     Bestyrelsesen består herefter af flg.: Dorte Høeg, Mads Haaning, Henrik Brogård, Kim Carlsen,     

     Anna Aamand, Jan-Henrik Winsløv, Lise Bender.  Suppleant: Anneke Baerends. 

      Bestyrelsen konstituerer sig med formand på førstkommende bestyrelsesmøde.     

 

9.  EVENTUELT 

     Der var ikke noget under dette punkt. 

 

     Ref.; Lise Bender   

       

   

     

 

     


