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Årsberetning fra styrelsen for Frederiksborg Kredsen 2017-18 

Det kan gøres meget kort - vi gik fra at være 5 til at være 3 i styrelsen – og vi fik ikke lavet et fyraftensmøde 

som vi havde snakket om.  

Men, men, men – vi holdt et fint årsmøde i 2017 med frokost og oplæg ved formand for Selskab for 

hypnose og efterfølgende GF og sluttede af med kaffe og kage. Der var god tilslutning taget i betragtning, at 

kredsen har været så godt som ikke eksisterende i en årrække. 

Vi har holdt 3 møder i styrelsen i løbet af året, Lisbeth Schytte har taget kontakt til nogle PPR i kredsen med 

henblik på måske at holde et fyraftensmøde på en arbejdsplads, og lade ”stafetten gå rundt”. Altså at 

besøge hinandens arbejdspladser, og at dem vi besøger bestemmer noget af indholdet. Vi må jo høre i dag, 

om vi skal gå videre med den idé ? Det er noget de gør i kreds Viborg, som vi er blevet lidt inspireret af. 

(Lisbeth supplerer) 

Jeg/Signe har deltaget i alle formandskollegiemøder i Dansk Psykolog Forening, og har dermed været med 

til at præge arbejdsprogrammet, som bestyrelsen i DP fremlagde på Generalforsamlingen i marts i Århus. 

Det er mit ønske at vi i langt højere grad vi fik drøftet punkterne til møderne i Formandskollegiet i kredsen, 

så formanden/styrelsen har et mandat med til møderne. Men det vil kræve at vi mødes noget oftere, eller 

gør brug af de sociale medier, og f.eks. får en Facebook side for kredsen eller lignende. Hvad mener I om 

det ? 

Cannot trådte ind som kasserer i Henrik Frydenbergs forfald, og vil aflægge et kort regnskab under punktet.  

Hvis I har nogle særlige ønsker om aktiviteter skal I bare sige til, men det skal selvfølgelig afstemmes i 

forhold til vores ressourcer. Selv ønsker jeg mig en supervisionsgruppe, hvis andre kunne være 

interesserede ? 

Det var ordene. Tak fordi I kom og jeg håber at se mange af Jer igen til kommende aktiviteter. 

 

Mange hilsener styrelsen for Frederiksborg Kredsen ved formanden Signe Hjortkjær 


