
Dagsorden til konstituerende møde i Frederiksborg Kredsen d. 15/6-18 

1. Valg af ordstyrer og referent (skal referat fra dette møde samt GF på DP’s hjemmeside?) 

2. Presentationsrunde; herunder forventningsafstemning (Hvad vil jeg bidrage med? Hvilket 

udbytte forestiller jeg mig af at være med i styrelsen?) 

3. Evaluering af årsmøde og GF; herunder godkendelse af referat, og Signes dispositioner i 

forhold til deltagergebyr mv. 

4. Konstituering af formand, næstformand og kasserer (herunder rollefordeling og 

kontaktpersoner i DP) 

5. Navne-, adresse og telefonliste. Hvem vil lave det? 

6. Kommende møder (Hvem? Hvor? Afbud?) 

7. Kommende arrangementer og aktivitetsniveu (Fyraftensmøde, kursusdag, deltagergebyr mv.) 

8. Møder i formandskollegiet (Informations- og diskussionnsniveau) 

9. Evt.  

 

Referat af mødet 

Ad. 1: De fremmødte var: Signe Hjortkjær (formand), Lisbeth Schytte (næstformand), Belinda 

Labrosse, Nina Ostenfeld, Jan Rimau. Fraværende Cannot Finn Kroner.  

 Nina blev valgt som ordstyrer, Jan som referent.  

 Det blev vedtaget at referatet er et beslutningsreferat. 

Ad. 2: De fremmødte præsenterede sig, hvad angår ønsker om hvad man vil bidrage med og hvilket 

udbytte man forestiller sig.  

Ad. 3: Årsmødet blev opfattet som positivt af de fremmødte i styrelsen og der er modtaget gode 

tilkendegivelser fra de som deltog i årsmødet.  

 Også generalforsamlingen vurderes af de fremmødte i styrelsen i dag som vellykket.  

 Referat fra generalforsamlingen foreligger ikke da Cannot ikke har lagt det frem. 

Godkendelse af referatet må derfor vente.  

 Signes dispositioner ift. deltagergebyr ved årsmøde og generalforsamling blev godkendt af de 

fremmødte.  

Ad. 4: Signe blev genvalgt som formand. Lisbeth blev ikke genvalgt som næstformand. Jan blev valgt 

som nestformand. Det blev peget på Cannot som kasserer i styrelsen, men han kunne ikke 

bekræfte valget da han ikke var tilstede. Efter valget fratrådte Lisbeth som styrelsesmedlem, 

men fortsætter som medlem af kredsen.  

 Signe blev udpeget som kredsens kontaktperson til og fra psykologforeningen.  

 Der skal bruges sikker mail (krypteret mail) til kredsens medlemmer som foreskrevet i mail 

fra Ole i DP. Mailsystemet skal opfylde kravene i forbindelse med den nye GDPR (General 

Data Protection Regulation). Der bliver tale  om en enkelt mailadresse, som er hos Signe.   



 Styrelsen ved Signe udsender information ud til kredsens medlemmer når der er noget at 

sende.  

Intern kommunikation imellem styrets medlemmer kan sendes på ikke-krypteret mail, fordi 

styrelsesmedlemmerne har givet tilladelse.  

Ad. 5:  Jan udarbejder navne- og adresseliste for styrelsens medlemmer efter at medlemmerne per 

mail har givet ham oplysningerne.  

Ad. 6: Der blev aftalt følgende datoer for kommende styrelsesmøder:  

Fredagene d. 17.08.18, 12.10.18 og 01.02.19. Alle dage kl. 09-12 med indlagt 10 min. pause. 

Alle møder er hos Belinda. Belinda køber ind til videre morgenbrød mv. og siger til, hvis hun 

ønsker at andre overtager det. Dem som har mulighed for at komme og hjælpe med at lave 

kaffe, the og bære tingene op før mødet gør det, og ligeså hjælpes vi ad med oprydningen. 

Ad. 7:  Planlægning af kommende arrangementer blev udskudt til næste møde.  

Ad. 8:  Signe oplyser at det næste møde i formandskollegiet (det er møde mellem formændene i alle 

decentrale enheder i DP) vil være fredag 30.11.18 kl. 15-18. Efter mødet kan man spise i 

kantinen. Signe inviterede Jan til at deltage, så han bliver sat ind i arbejdet.  

Ad. 9: Det blev aftalt at referatet udsendes per mail til styrelsesmedlemmerne sådan at det kan 

godkendes eller der kan indføres korrektioner. 

Ellers intet særskilt.  

 

Helsingør 15.06.2018 

 

Jan Rimau 


