
Formandsberetning til Generalforsamling i Kreds Fyn d.19.11.2015 

Kære medlemmer 
Så er det igen tid til at gøre status for arbejdet i Kreds Fyn. Endnu et år er gået… 

Vi har igen i år at opdele og prioritere vores arbejde indenfor 3 områder: 
• Kurser – gode og billige 
• Fyraftensmøder - hvor vi betaler, for at holde udgifterne nede 
• Sociale arrangementer – for at networke og hygge med psykologkollegaer 

Vi har således i det forgange år afholdt nytårskur og 3 blokke af kursus i legeterapi ved Jytte 
Mielcke. Endeligt har vi haft 2 fyraftensmøde; hhv Christian Møller Pedersen om Resiliens og Ole 
Katz om testen Roberts2 - et alternativ til CAT og TAT. Alle vore tiltag har været velbesøgt, og det 
sætter vi stor pris på. Vi har i bestyrelsen valgt at Kredsen skulle dække udgifterne til 
fyraftensmøderne, således har de begge været gratis at deltage i til trods for den høje kvalitet. 

Vi har derudover fortsat haft meget fokus på, hvordan vi når ud til så mange psykologer på fyn som 
muligt, og vi synes faktisk, det er lykkedes ret godt. Vi har et nyhedsbrev, som bliver sendt til 464, 
vores hjemmeside er opdateret og vi har en facebook gruppe som i dette øjeblik har 129 
medlemmer. Vi håber, at I synes vi når jer :-) uden at det bliver for meget. Og vi er utroligt glade for 
at psykologerne på fyn har taget de nye kanaler sådan til sig, og fx bruger facebook til relevante 
faglige debatter, forespørgsler mv.  

At det hele kører som i olie kan vi bl.a. takke vores nye dygtige sekretær for: Mia (skal vi ikke give 
hende en hånd). Det er hende I skiver til, når I bruger Kredsens mail adr. 
Derudover er det bestyrelsen, der bruger deres fritid på at sætte nye initiativer i gang på Fyn. 
Overordnet kan jeg sige, at det i år har været en varm, sjov og engageret bestyrelse. Vil I ikke rejse 
jer op, så vi kan give jer en hånd. Ud over de mennesker der er her, så er den gamle næstformand 
Emily gået fra på barsel. Tak til hende også. Om lidt er der valg til bestyrelsen, og der er mange af 
disse gode mennesker der genopstiller. Det gælder Tina, Fani, Lene, Sille (sidstnævnte har dog også 
en barsel i vente).  
Men der er plads til flere hænder og hoveder. For i år siger vi farvel og mange, mange tak for fin 
indsats i bestyrelsen i 3 år til Alice (kvinden der nægtede at blive pensioneret og en af drivkrafterne 
bag kursusblokken vi har haft om legeterapi) og ligeledes vil jeg også selv takke af efter 3 sjove, 
gode og spændende år som formand i bestyrelsen.  

Så til alle jer: hvis du har lyst til at præge arrangementerne i Kreds Fyn fremadrettet, være med til at 
skabe et stærkt psykolognetværk på fyn, så stil op til bestyrelsen i dag. Jo flere vi er, jo sjovere 
bliver det…  

Mange hilsner Malene, formand


