
Referat fra generalforsamling i Fredensborg Kredsen d. 19.06. 2020 på Røsnæs 

Til stede: Karen Bering, Nina Ostenfeld, Nina Anker, Belinda Labrosse og Signe Hjortkjær (Styrelsen), og 

Claus Fosbæk. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Fastsættelse af forretningsorden/er der indkaldt rettidigt m.v. 

3. Beretning om Kredsens virksomhed/årsberetning 

4. Fastsættelse af forslag til driftsbudget/fremlæggelse af årsregnskab 

5. Valg af Kredsstyrelse 

6. Evt.  

 

Referat: 

Ad 1. Signe bliver valgt som dirigent, og Nina O. som referent 

Ad 2. Signe konstaterer, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, som er udskudt pga. force 

majeure i forbindelse med Corona situationen efter aftale med Dansk psykologforening (DP). Dagsordenen 

til generalforsamlingen følger ”Love og regler” i DP under kredse. Referatet fra generalforsamlingen lægges 

på DP’s hjemmeside sammen med årsberetningen.  

Ad 3. Årsberetningen blev fremlagt og godkendt efterfulgt af en diskussion om den forestående afklaring af 

Komité for Etiks rolle i forhold til Psykolognævnets beføjelser, som har været til debat på forrige virtuelle 

Kredsrådsmøde i DP. Evt. interesserede kan få tilsendt advokatanalysen og/eller læse på DP’s hjemmeside 

om undersøgelsen og debatten. Komité for Etiks rolle bliver et debatpunkt på den kommende ”store” 

generalforsamling i DP i 2021. 

Ad 4. Nina O. gennemgik årsregnskab for 2019, som blev godkendt, og der er orienteret om kommende 

kursus i MBT d. 18/9-10 i udsendt nyhedsbrev til medlemmerne og i årsberetningen. I sidstnævnte er 

ligeledes beskrevet planen for næste årsmøde/generalforsamling, og hvis vi har midlerne til det, så kan det 

være at der bliver planlagt endnu et kursus. 

Ad 5. Styrelsen blev genvalgt, idet Nina O., Nina A., Belinda og Signe genopstillede, mens Karen har valgt 

ikke at genopstille. Ingen andre har ønsket at stille op, men Nina A. er nu ikke længere suppleant men 

fuldgyldigt medlem af styrelsen. Signe indkalder til et konstituerende styrelsesmøde en fredag i august. 

Ad 6. Intet  

 


