
Referat fra KAPS’ generalforsamling 27. september 2016 
 

1. Kort velkomst ved formanden.  

2. Valg af ordstyrere og referent.  

3. Godkendelse af dagsorden.  

4. Spørgsmål og kommentarer til beretningen.  

Godkendelse af styrelsens beretning.  

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015.  

6. Aktuel status for økonomien.  

7. Godkendelse af budget 2017.  

8. Valg til styrelse.  

8a. GF´s tilkendegivelse af brug af ressourceperson.  

9. Valg til Vingstedgruppen.  

10. Evt.  

 

 

 

1 

Indledning ved KAPS’ formand Niels Morre – generalforsamlingen er rettidigt varslet. Der er 40 

deltagere 

  

2 

Valg af dirigent – Mads Huse; valg af referent – Susanne Zajac  

  

3  

Godkendelse af dagsorden  

  

4 

Formandens beretning fremlægges og uddybes – med få afklarende spørgsmål 

  

  

Mulige arbejdsområder for den kommende periode – affødt af beretning og drøftelse i salen: 

 De kommunalt ansatte psykologers faglighed / faglige vurderinger i spil, eks grundet 

bestiller-udfører tilgang hos myndighedspersoner som ikke har en psykologfaglig baggrund 



 hvordan bruges psykologer bedst muligt i PPR - der arbejdes på flere fronter, både positivt 

og mere bekymrende, idet det blandt andet handler om konkrete funktioner / tværfagligt 

samarbejde / stillinger / andre faggruppers mulige indtog i psykolog-stillinger 

 udfordringer i forhold til tværfaglighed og lovgivning - fælles udfordringer for både børne-, 

familie-, PPR- og voksen-området, men på forskellig vis. 

 mulig temadag / konference om psykologrollen / tværfaglighed / lovgivning på voksen-

området 

 som en udløber af et KAPS-forslag på DP's generalforsamling i marts 2016 skal KAPS være 

med til at finde psykologer med erfaring inden for flygtninge-området (børn / familier) til en 

arbejdsgruppe i DP 

5 

regnskabet for det forgangne år gennemgåes af Mads Huse - godkendes 

  

6 

den aktuelle økonomi gennemgåes af Mads Huse - godkendes 

  

7 

det fremtidige budget forklares af Mads Huse / Niels Morre, herunder situationen vedr 

sekretærbistand til Vingsted kurset - godkendes 

  

8 

Valg til styrelsen: 

  

Fra den tidligere styrelse genopstiller: 

Niels Morre  

Susanne Zajac  

  

Nye:  

Jørgen Casparsen   

Julie Kordovsky 

Jane Roed Maul 

 

8a 

Drøftelse af muligheden for at tilknytte ”ressource-personer” til styrelsen – personer, som ikke 

længere er medlemmer af sektionen, men som fortsat gerne vil yde en indsats – opstillede er 

 

Ressourcepersoner: 

Lotte Sønderby  

Mads Huse  

  

Alle vælges 

  

9 

Valg til Vingsted-planlægningsgruppen: 

  

Flere af de opstillede gør deres kandidatur betinget af, at DP bevilger sekretær-bistand til Vingsted 

2017 



  

Opstillede: 

Charlotte Meldal 

Susanne Zajac 

Kirsa Just 

Cristina Nielsen 

Heidi Laursen 

  

Alle vælges - med det forbehold, at der først i løbet af oktober 2016 vides om, der kan bevilges 

sekretær-bistand 

 

Fra den tidligere planlægningsgruppe tilbydes konsulent-bistand ved behov af: 

  

Lisbeth Juul Aggerholm  

Lili Aagaard  

Luise Damgaard  

Sophie Juul Rønnow  

 

10 

intet under eventuelt 

  

  

  

  
 


