
Referat fra konstituerende møde i styrelsen i Frederiksborg Kredsen d. 12/6-19 

Tilstede: Nina O., Karen, Nina A., Belinda og Signe 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra GF i kredsen 

3. Valg af referent og ordstyrer 

4. Valg af formand, næstformand og kasserer 

5. Økonomi 

6. Forslag til arrangementer i efteråret 2019 og foråret 2020 

7. Information om møder i Formandskollegiet og Kredsrådet 

8. Evt. 

 

Ad 1 

Dagsorden blev godkendt 

Ad 2 

Referatet blev godkendt med den rettelse at Nina A. er suppleant 

Ad 3 

Signe meldte sig som referent, og Karen som ordstyrer.  

Referat fra det konstituerende møde og fra GF bliver lagt på DP’s hjemmeside, mens øvrige referater fra 

møderne i styrelsen er beslutningsreferater til eget brug, og referent og ordstyrer hvervet går på skift 

mellem styrelsens medlemmer. 

Ad 4 

Signe stillede op og blev valgt som formand. Belinda stillede op og blev valgt som næstformand, og det er 

aftalt, at næstformanden deltager i møderne i Formandskollegiet i DP ved formandens forfald og intet 

andet medmindre vi aftaler det. Belinda ønsker at blive adviseret på sms, da hendes mail driller. 

Nina O. stillede op og blev valgt som kasserer. 

Ad 5 

Nina O. fortæller, at der er 400 kr. tilbage på vores konto, som bliver administreret af Riffat i DP. Riffat 

sørger for at søge tilskud kvartalsvis, og det er på ca. 7.000 kr. pr. kvartal. Nina O. har fået adgang til at 

kigge på kontoen, men det er Riffat, der udbetaler og laver årsregnskab mv. for kredsene. Nina kontakter 

Riffat angående næste udbetaling samt får rettet til Frederiksborg (og ikke Fredensborg) Kredsen. 

Nina O. og Signe har holdt et møde med Riffat, hvor vi havde lejlighed til at spørge ind til regnskabet, og vi 

har efterfølgende fået tilsendt skrive som velkomstpakke til nye kasserere i kredsene. Vi har ikke været 

opmærksomme på, at vi skulle søge om lov til at overføre tilskuddet som ikke var brugt i 2017 til 2018. 

Pengene blev først trukket fra vores konto i oktober 2018, hvilket vi ikke opdagede, og vi er derfor kommet 



til at afholde to gratis kurser, som vi egentlig ikke havde råd til. Derfor er der nu lavvande i kassen, og ingen 

penge at holde kurser eller fyraftensmøder for medmindre FU (Forretnings Udvalget) i DP imødekommer 

den dispensationsansøgning Nina O. og Signe har lavet. I forbindelse med denne lavede vi et budget over 

de udgifter vi forventer at få i 2019, og det gennemgik vi til vores GF i kredsen i maj måned. 

Signe fortæller, at vi endnu ikke har fået svar fra FU/Susanne Hørdam, selvom jeg har rykket to gange. 

Susanne plejer altid at svare, og da Signe skal ind til et andet møde i DP i dag, så er aftalen at jeg spørger 

Susanne hvad der sker? Det har jo stor betydning for vores muligheder for arrangementer i 2019/20. 

Karen og Nina A får skema til rejseudgifter og udfylder til Nina O., som kopierer dem til de udgifter vi har 

hver især til morgenmad til møderne i styrelsen. Bilag skal afleveres til Nina O., som vedhæfter dem til 

bilaget med rejseudgifter. Kørsel skal den enkelte selv skrive på et separat skema – også rejseudgifter – og 

sende eller aflevere til Riffat i DP vedhæftet udgift til Rejsekort, eller udregning af kilometerpenge. 

Ad 6 

Følgende forslag til arrangementer fremkom: 

- Tema 1: Compassion fatique/udbrændthed/sekundær traumatisering/belastningspsykologi f.eks. 

med oplæg ved Lars Hugo Sørensen eller Rikke Høgsted. Nina A. har skrevet men endnu ikke fået 

svar til Lars Hugo Sørensen, da han var til et fyraftensmøde i Fyns kredsen tidligere. 

- Tema 2: Mentalisering og gruppeterapi f.eks. med oplæg ved Sebastian Simonsen eller en anden fra 

Stolpegården.  

- Tema 3: Naturterapi f.eks. med oplæg ved Lasse Thomas Edlev (som ikke er psykolog men 

naturvejleder og psykoterapeut), som har skrevet bogen ”Naturterapi” 

- Tema 4: Klimapsykologi – oplæg ved én som kan sætte det i et arbejdsmæssigt perspektiv og/eller i 

et børne- og unge perspektiv (udviklingspsykologisk) 

- Tema 5: Kollektiv psykologi – netværksarbejde, pårørendearbejde, familiearbejde 

- Tema 6: ”Særligt sensitive” f.eks med oplæg ved Ilse Sand (som er præst), og har skrevet bogen 

”Elsk dig selv” 

Vi satte efterfølgende navne på dem som arbejder videre med forslagene: Nina A. og Nina O. med tema 1, 

Signe med tema 2, Belinda med tema 3, Nina O. tænker videre over tema 4 (som endnu er præmaturt), og 

Belinda arbejder videre med tema 5 til det næste styrelsesmøde. 

Vi har talt om ”ikke at skyde hinandens ideer ned”, men at det er naturligt at noget interesserer den 

enkelte mere end noget andet, og at det er godt at have flere ideer at arbejde videre med. 

Vi har diskuteret medlemsforslag omkring kursus om online terapi, som vi finder er dækket ind af DPSP 

(Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer), der har holdt kursus med Kit Lisbeth Jensen. Signe 

oplyser, at DP har lavet retningslinjer på området, som ligger på hjemmesiden, og at ”Forskningens Dag for 

Psykoterapi 2019” i Region Hovedstadens Psykiatri holder en temadag i efteråret (11/9-19) om ”Blended 

Care – telepsykiatriske redskaber til psykoterapi, hvor bl.a. jeg og næstformanden i DP Merete Strømming 

deltager. Vi har endvidere diskuteret medlemsforslag om oplæg ved Dorthe Birkmose ud fra hendes bog 

”Når gode mennesker handler ondt”, men vi er dels i tvivl om interessen for dette, og dels i tvivl om 

Dorthes undervisning, idet Signe kan fortælle at hun er blevet valgt fra til oplæg i Klinisk Etisk Komité i 

Region Hovedstadens Psykiatri (hvor Signe er pårørende repræsentant). Tidligere medlemsforslag om 

omsorgstræthed er dækket ind under tema 1 til forslag om kommende arrangementer. 

Ad 7 



Der var ikke noget under evt. andet end næste møde, som holdes hos Nina O. på hendes privatadresse, og 

det er mandag d. 5. august kl. 9.30-12. Nina O. sørger for kaffe, the og morgenbrød, men det er nok klogt at 

notere sig hvor mange som har spist morgenmad hjemmefra. 


