
Referat af konstituerende møde i styrelsen for Frederiksborg Kredsen d. 14/8 2020 

Dagsorden: 

0. Fælles indflyvning 

1. Valg af mødeleder og referent. Foreslår Nina O som mødeleder og Signe som referent 

2. Valg af formand og kasserer 

3. Spørgeskemaer ved Nina O. og Nina A. 

4. Hvad vil og kan vi hver især byde ind med til arbejdet i styrelsen ? 

5. Sikker mail, referater mv. (Signes forslag om ”kun” at lave referat af GF + konstituerende møde) 

6. Evaluering af årsmøde, workshop i naturterapi og GF på Røsnæs 

7. Virtuelt møde i Kreds- og Sektionsrådet d. 26/8 

8. Kursus i MBT d. 18/9 med Sebastian Simonsen – hvem gør hvad ? 

9. Økonomi (Nina O.) 

10. Skal vi planlægge et fyraftensmøde og/eller et kursus før årsmøde og GF i maj 2021 ? Evt. Nina A.’s 

emne ? 

11. Evt. 

 

Ad 0 

Nyt pkt. 3 så dagsordenen rykker sig nedad, da Signe har glemt punktet ”godkendelse af dagsorden”, og 

pkt. 3 bliver spørgeskemaer til kurser. 

Ad 1 

Nina O. bliver valgt til mødeleder, og Signe til referent. Referatet lægges på DP’s hjemmeside under 

Frederiksborg Kredsen af Signe + Heidi Strehmel. 

Ad 2 

Nina O. fortsætter som kasserer, og Signe fortsætter som formand, og der var ingen modkandidater til 

posterne. Vi tager beslutninger i fællesskab. 

Ad 3 

Nina O. gennemgår oplæg til spørgeskema suppleret af Nina A., og vi får en debat omkring kredsens formål, 

idet Nina O. og Nina A. ikke har kunne finde noget om dette på DP’s hjemmeside. Signe fortæller, at det 

ligger under ”Regelsæt 2018-21” fra Dansk Psykolog Forening (DP), hvor overskriften på afsnittet om kredse 

er: ”Standardvedtægter for kredse i Dansk Psykolog Forening”. Der bliver lavet en ny efter hver 

Generalforsamling (GF). Vi aftaler, at alle styrelsesmedlemmerne læser afsnittet inden næste møde, og at 

de 2 Nina’er tilretter indledningen i spørgeskemaet efter dette. Vi aftaler også at tilføje et spørgsmål til 

sidst i spørgeskemaet om, hvilke fagpolitiske temaer de ønsker at drøfte i kredsen samt retter navnene til 

under sektioner.  

Ad 4 og 5 

Da Signes pkt. 5 handler om, hvad formanden vil byde ind med og ikke byde ind med i næste periode er det 

naturligt at slå de to punkter sammen. 



Nina O. vil bidrage med at være kasserer (ligesom i sidste periode), og så vil hun gerne lave noget 

fagpolitisk arbejde i kredsen og ikke kun kurser. 

Nina A. er med på sidstnævnte og f.eks. at invitere Eva til et møde i kredsen, og så arbejder hun godt når 

der sparres f.eks. omkring arbejdet med spørgeskemaerne. 

Belinda vil bidrage med noget praktisk (ikke IT), og at lave forarbejde til oplæg til årsmødet omkring hjælp 

til traumatiserede flygtninge i hhv. Dignity og i regionerne, og det vil hun gå i gang med her i efteråret. 

Signe vil gerne lave en del arbejde som formand men ikke så meget som i sidste periode, og foreslår derfor 

at jeg kun laver referater fra GF og konstituerende møde, men ikke andre referater. Endvidere at Nina O. 

kommer med på den sikre mail, så tilmeldinger og betaling for kurset kan smidiggøres og forenkles, da det 

tager alt for meget tid at checke betalingerne. Det hænger naturligvis sammen med, at der skal laves en 

skabelon til annoncering af kurser og møder, hvor der er en fast deadline for tilmelding og en for betaling. 

Dermed undgår vi at skulle rykke for betaling, og at nogle enten betaler i sidste øjeblik (efter flere rykkere) 

og/eller melder afbud uden at have betalt. Nina O. efterlyser snitflader mellem os, hvis vi er på den sikre 

mail begge to, og det skal naturligvis klargøres.  

Ad 6 

Deltagerantallet til GF efter årsmøde med Workshop i Naturterapi var naturligvis skuffende, idet kun et 

enkelt medlem deltog, men afstanden til Røsnæs, en anden adresse til afholdelse af GF, og en lang dag i 

regnvejr taget i betragtning, så var det forventeligt. 

Der er lavet to udsendelser om naturterapi på ”Lægens bord” på DR1 med Lasse Thomas Edlev, hvor han 

bruger nøjagtig de samme redskaber, som har præsenterede for psykologerne på Workshoppen. Vi kunne 

godt savne et lidt højere fagligt niveau, ligesom vi syntes, at tempoet var for langsomt. Men der var utrolig 

smukt på Røsnæs, så det var en oplevelse i sig selv, og Karen Bering havde sørget godt for os. Signe var ked 

af, at mailen fra de to medlemmer, som var veganere og ikke kunne tåle gluten var bortkommet, så de 

skulle køre til Kalundborg for at få mad. Det må vi gøre bedre næste gang. 

Ad 7 

Meldingen til næste kredsråds- og sektionsrådsmøde, som er virtuelt, må være, at vi gerne vil beholde 

kredsene (og de andre decentrale enheder), fordi de er en del af medlemsdemokratiet. Hvis de ikke er der, 

så er der risiko for, at DP bliver for centralistisk i sin fagforeningspolitik. Vi ønsker mere kommunikation 

med det centrale DP; herunder hvad bestyrelsen ønsker, at vi debatterer i kredsene ? Det vil kræve tid i 

forhold til de dagsordener, der sendes ud til møderne i Formandskollegiet og/eller til Kredsrådsmøderne, så 

styrelsen i kredsene kan nå at få det ud til medlemmerne og tilbage igen. 

Et centralt spørgsmål er: Hvor er medlemmerne egentlig henne ? Signe gør opmærksom på den store 

medlemsundersøgelse fra 2015, som vistnok hedder ”På hjemmebane og på udebane”. I den forbindelse 

mener vi, at det var et fejlskud at starte debatten på Facebook mv. frem til GF med at tage udgangspunkt i 

”De strategiske mål”, fordi det ikke siger medlemmerne noget. Det er mest noget bestyrelsen i DP er 

optaget af, og vi efterlyser i Frederiksborg kredsen, at der kommer mere information til medlemmerne af 

DP; både i forhold til hvad der findes af decentrale enheder, og hvad der sker på de politiske områder i 

foreningen ? F.eks. er der ikke nogen af os der ved, hvor arbejdet omkring uddannelsesstillinger for de 

nyuddannede psykologer er nået hen ? Vi efterlyser i det hele taget mere kommunikation.  



Vi vil gerne være med til at kredsene informer om os selv og DP, men det kræver et tættere samarbejde, så 

vi kender hinandens behov. 

Ad 8 

Nina O. + Signe star ved indgangen til Konventum kl. 8, og Nina A. og Belinda kommer også kl. 8, og der er 

morgenmad kl. 8.30-9 hvor kurset starter.  

Belinda deler spørgeskemaerne ud, og sørger for en kasse de skal afleveres i. 

Nina A. sørger for vand mv. til Sebastian. 

Nina O. printer de tilrettede spørgeskemaer, og sørger for evt. IT assistance til Sebastian. 

Signe spørger Sebastian om behov i forhold til AV udstyr, og skriver til Konventum i forhold til bordopstilling 

og Corona forholdsregler, og formidler dem til Sebastian (og kursus deltagerne). Signe fortæller lidt om at vi 

i styrelsen godt kunne tænke os mere fokus på debat, og at vi i styrelsen (Nina O., Nina A., Belinda og Signe) 

har lavet et spørgeskema som vil bede dem om at udfylde, så vi kan blive klogere på, hvad de ønsker. Signe 

præsenterer Sebastian, og så går vi i gang.  

Ad 9  

I forhold til økonomien fortæller Nina O., at vi har ca. 42.000 kr. stående på kontoen, og så skal Sebastian 

have 16.000 kr. plus transport og Konventum ca. 28.300 kr., så Nina O. søger om at få udbetalt 3. rate fra 

DP. Nina O. og Signe har løseligt regnet ud, at vi så har ca. 16.000 kr. tilbage, når vi får udbetalt 4. rate. Der 

er stemning for at overføre midlerne til 2021. 

Ad 10 

Punktet udskydes til næste møde pga. tidsnød, hvor vi snakker om, hvorvidt vi skal lave et fyraftensmøde 

eller et halvdags kursus i efteråret eller foråret før årsmøde og GF d. 7/5 2021. 

Ad 11 

Signe spørger, hvilke adresser, telefonnumre og mails, som skal stå på DP’s hjemmeside under 

Frederiksborg kredsen ? Bortset fra en ændring i Belindas mail (labrossebelinda@gmail.com), så skal der 

ikke ændres ved oplysningerne. 

Næste møde i styrelsen er fredag d. 25/9 kl. 9-11.30 hos Signe, Hellebo Park 107, st. tv., 3000 Helsingør. 

Signe står ved p-kælderen, og tager imod, og der kan ringes på privat tlf. hvis I var træt af den ikke kan finde 

vej. 

mailto:labrossebelinda@gmail.com

