
Formandsberetning til Generalforsamling i Kreds Fyn d.20.11.2014 
  

Kære medlemmer, 

 

Så er det igen tid til at gøre status for bestyrelsen i Kreds Fyn. Sidste år blev flere gamle 

bestyrelsesmedlemmer genvalgt for 2. år i træk, og nye folk meldte sig under fanerne til at gå ind i 

bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen blev udvidet til hele 8 medlemmer, og humøret og engagementet 

var højt, da vi efter generalforsamlingen mødtes til det konstituerende møde.  

I løbet af året har vi dog desværre måtte sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, som, efter eget 

ønske, valgte at gå ud af bestyrelsesarbejdet. En stor tak skal lyde til dem begge for deres indsats i 

Kreds Fyn.  

 

Derudover blev bestyrelsens formand Malene Hinrichsen ulykkeligvis ramt af alvorlig sygdom i 

sommers, hvorfor hun pt. er sygemeldt fra bestyrelsen, og hvorfor det i dag er mig som 

næstformand, der står og holder denne beretning for jer. Vi tænker meget på Malene og ønsker 

hende god bedring, og glæder os til at se hende igen i Kreds Fyns bestyrelse.  

 

I det forgangne år har bestyrelsen fortsat valgt at opdele og prioritere vores arbejde indenfor 3 

områder: 

 Kurser – gode og billige 

 Fyraftensmøder – med et fagligt og socialt fokus  

 Sociale arrangementer – med henblik på at skabe mere uformelle rammer at networke i og 

hygge sig med psykologkollegaer 

  

Vi har således i det forgangne år afholdt en etårig supervisoruddannelse med Grethe Bruun, som 

slutter i december, og et kursus i Rorschach tolkning niveau 2 med Lone Møller. 

Derudover har vi afholdt 3 fyraftensmøder. I november sidste år afholdte vi i samarbejde med 

Arbejds- og Miljømedicinsk klinik et fyraftensmøde om håndteringen af arbejdsrelaterede psykiske 

lidelser, og mødet gav anledning til at diskutere samarbejdsflader mellem region og privat praksis 

inden for dette område. I marts i år havde vi inviteret to konsulenter fra MP Pension til at fortælle 

om vores pensionsordning, og i april inviterede vi DP’s formand Eva Secher Mathisen til en snak 

om blandt andet DP’s nye struktur og mange andre spændende emner. Der var lagt op til dialog og 

diskussion, og det var en veloplagt formand, der aktivt gik ind i medlemmernes spørgsmål og 

undren, og snakken gik lystigt og engageret.  

Og ift. de sociale arrangementer, så har der været 2 cafemøder i hhv. januar og maj. 

  

Ja, vi synes egentlig, at det på mange måder har været et godt og aktivt år her i Kreds Fyn. Men det 

hele er ikke kommet af sig selv. Der er nogle engagerede mennesker, som har valgt at bruge en del 

af deres fritid på dette arbejde, og jeg synes lige at vi skal give bestyrelsen en hånd!  

 

Vi har dog også inden for de sidste måneder for første gang i 3 år måtte aflyse planlagte 

arrangementer, herunder et 5 dages kursus i ISTDP samt et fyraftensmøde om 

specialpsykologuddannelsen. Som jer, der læser vores nyhedsbreve, ved, så har vi bedt jer om at 

komme med input i forhold til, hvad der kan ligge til grund for dette og i forhold til, hvad I som 

medlemmer kunne have af ønsker til fremtidige arrangementer. Der er kommet flere gode bud, som 

vi vil tage med i vores planlægning af kommende kurser og arrangementer. Tak til jer som har taget 

jer tid til at svare på spørgsmålene. Vi er til for jer, og vi forsøger at spænde bredt i vores 

arrangementer, da vi ved, at vi som faggruppe er spredt over mange forskellige områder og 



interesser, men vi har også brug for jeres feedback og input, så vi kan imødekomme så mange af 

medlemmernes ønsker som muligt. 

  

Mht. facebookgruppen og nyhedsbrevene har vi også indtryk af, at de stadig bliver brugt og læst, 

om end aktiviteten synes at have været lidt dalende på det seneste. Vi håber, I oplever dem brugbare 

og kom også her gerne med forslag til forbedringer, så vil vi efter bedste evne og det muliges kunst 

forsøge at imødekomme dette. 

  

Lige om lidt skal vi have valg til bestyrelsen. Alle genopstiller, dvs. Malene Hinrichsen, Sille 

Schandorph Løkkegaard, Lene Roed Kirkedal, Alice Fabech, Tina la Cour og Emily Dean 

Weisenberg. Hvis andre har lyst til at stille op, skal de også være hjertelig velkommen. Der er også 

mulighed for at lave små underudvalg, som arbejder med særlige projekter eller lign. Det vigtigste 

er, at man har lyst til at præge psykologernes fællesskab og faglighed på Fyn. 

  

Hvis vi skal tale lidt om noget af det, som venter forude, så har vi vanen tro nytårskur/ cafemøde 

fredag den 16. januar og et fyraftensmøde om resiliens med Christian Møller i marts 2015. 

Derudover er der flere kurser og arrangementer i støbeskeen, som bl.a. også vil blive inspireret af 

jeres input både fra i dag og de svar vi har fået på mail… 

  

Hvis du har lyst til at indgå i en dynamisk og sjov bestyrelse, og du har lyst til at præge 

arrangementerne i Kreds Fyn fremadrettet, så stil op til bestyrelsen i dag, jo flere vi er, jo sjovere 

bliver det... 

 

Mange hilsner Emily, næstformand 
 

 


