
  Dagsorden for styrelsesmøde den 14/8 kl. 15.30-19.30, 

Buchwaldsgade 48, Odense 
Deltagere: Niels Morre, Charlotte Thusing, Susanne Zajac, Nanet Nielsen, Søren Madsen, Mads 

Huse 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkter om økonomi, godkendelse af referat og dato for 

næste styrelsesmøde. 

 

2. Valg af referent. 

Søren Madsen er valgt som referant. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt. 

 

4. Økonomi 

Vi har primo juli fået udbetalt tredje kvartels tilskud fra DP og har derfor kun et kvartals tilskud 

tilbage til resten af året. 

 

Styrelsen tilskyndes til at melde udgifter inden for ti dage for at holde budgettet ajourført. 

 

5. Specialarrangement på voksenområdet – status og aftaler omkring arrangementet. 

Der er pt. sendt regning til de 16 tilmeldte. 

 

6. Vingsted 2020 status. Diskussion af fremtidige kriterier for deltagelse på kurset. 

Fonagy har oplyst, at han grundet Covid-19 er pålagt ikke at afholde kurser resten af året, men har 

tilbudt at gennemføre oplægget på Vingsted i en online-udgave. Der er indgået aftale med ham 

omkring dette og hyret et professionelt AV-firma til at stå for teknikken for at sikre kvaliteten. 

 

Styrelsen har indvidere drøftet Kvellos oplæg i tilfælde af, at restriktioner omkring Covid-19 skulle 

få betydning herfor. 

 

Vi er opmærksomme på, at den planlagte festmiddag må afholdes under respekt for Covid-19 

restriktioner. I den anledning vil der hverken være dans eller fællessang, men bandet vil fortsat 

bidrage med lounge musik og hyggelig stemning i øvrigt. 

 

Niels sender en mail til DPs ledelse med styrelsens overvejelser, beslutninger og afklarende 

spørgsmål. Der skal sendes en orienteringsmail til de tilmeldte kursister. Niels rundsender et 

udkast hertil til styrelsen.  

 



7. Indledende forberedelse af KAPS GF oktober. 

Deltagere i generalforsamlingen, som ikke allerede deltager på specialarrangementet på 

voksenområdet, tilbydes middag og transportudgifter dækket af KAPS. 

 

Ad. Styrelsesberetningen: Niels skriver indledning og afslutning, Niels skriver om Vingsted m.m., 

Mads skriver om L og S, Susanne skriver om AMU, Charlotte og Susanne skriver om voksendagene. 

 

Ad. Annoncering af endelig dagsorden m.m.: Niels lægger dagsorden på nettet, Mads lægger 

regnskab på nettet, senest 3 uger før, dvs. senest torsdag d. 1. oktober. 

 

8. Status vedr. gruppe omhandlende Cand.Pæd.psych.-udd. 

Niels kontakter Eva for at afklare, hvordan KAPS kan kvalificere DPs arbejde omkring dette. 

 

9. Medlemskab i DP – ved Mads. Link fremsendes særskilt. 

Mads sender linket til DP. 

 

10. Punkter til DP GF, 2021. 

Udskydes til næste møde. 

 

11. Kommunikation mellem styrelsesmøderne. 

Alternativt redskab til dialog-kommunikation er demonstreret. 

 

12. Evt. 

a. Dato for næste styrelsesmøde 

Afholdes i forbindelse med Vingsted kurset, tirsdag aften. 


