
Formandens beretning 

Ved seneste generalforsamling i november 2015 blev bestyrelsen valgt for det kommende år. Bestyrelsen 

bestod ved udgangen af 2015 af Tau Sander Risvang, Fani Pørtner, Tina la Cour samt Frans Boeriis. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Tau som formand, men da Tau få måneder senere var 

nødsaget til at fratræde posten igen, og flyttede til KBH, stod bestyrelsen underbemandet og måtte 

konstitueres på ny. 

Den nye konstellation bestod i Frans som stedfortrædende formand, Tina som kasserer og Fani som menigt 

bestyrelsesmedlem. I samme ombæring blev der igangsat initiativer for at få flere bestyrelsesmedlemmer 

tilført. Dette lykkedes i foråret 2016 hvor Maiken, Hanne i og Samira tiltrådte bestyrelsen. 

Bestyrelsens arbejde har primært taget udgangspunkt i temaet ”netværk blandt psykologer” i 2016. Året 

startede med nytårskur og uformel sammenkomst, hvorefter seneste modul omkring legeterapi blev 

afholdt i starten af året. Efterfølgende skød vi temaet ”netværk blandt psykologer” i gang med et 

arrangement med den tidligere professionelle Odenseanske fodboldspiller Per Pedersen. Dette blev 

udgangspunktet for en ny udvikling i Kreds Fyn, som har resulteret i nye måder at tænke fyraftensmøder og 

sociale/faglige arrangementer i Kreds Fyn regi.  

Således er der kommet en mere fast struktur på arrangementerne, hvor der prioriteres tid til fællesskab, 

god mad og hyggelige private omgivelser/lokaler. På den måde forsøger Kreds Fyn at kræse mere for 

medlemmerne, hvilket vurderes at have god effekt – der har i hvert fald været flot fremmøde til de 

efterfølgende arrangementer i 2016, hvor vi blandt andet har afholdt ”Introduktion til EMDR” ved Louise 

Skriver samt ”Søvnforstyrrelser” ved Ida Kran.  

Bestyrelsen vil holde fast i den røde tråd fra 2016, når vi træder ind i det kommende år. Her vil således 

være fokus på fællesskab før og efter de faglige arrangementer og hyggelige rammer samt god mad 

prioriteres til hver eneste arrangement – vi vil nemlig hellere øget kvaliteten end kvantiteten omkring vores 

arrangementer. Endvidere vil bestyrelsen tage ansvar for at skabe gode rammer for udviklingen af 

fællesskabet blandt psykologerne på Fyn, så der opstår en hyggelig og uformel mulighed for at socialisere. 

2017 byder på flere interessante arrangementer, hvor der bl.a. er planlagt en supervisoruddannelse med 

start i marts 2017. Ligeledes vil marts byde på et besøg fra formanden Eva Secher Mathiasen og bestyrelsen 

vil gerne invitere til at lokale psykologer fra Fyn byder ind med interesseområder, som kunne være 

spændende at delagtiggøre andre psykologer i ved fx et fyraftensmøde. 

 

Den nye bestyrelse konstitueres ved næstkommende møde, som finder sted d. 29/11-2016 og alle 

medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen her til aften. 

 


