
 

Referat fra generalforsamling i Kreds Fyn, 4. november 2016 
kl. 17.00 

 
Ad. 1. Valg af dirigent: Maiken Christensen  

Ad. 2. Valg af referent: Mia Bjørnskov Nielsen  

Ad. 3. Beretning af kredsens virksomhed i 2016 v. formanden – se formandsberetning i 
separat dokument.  

Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren: Kredsens udgifter er til sekretær, Mia 
Bjørnskov Nielsen, og mad til både bestyrelses- og fyraftensmøder. Generelt prioriteres 
pengene at gå til forkælelse af deltagerne til kredsens arrangementer.  

Ad. 5. Valg til bestyrelsens 8 bestyrelsespladser og 2 suppleantpladser - kandidater kan stille 
op på mødet. 

Følgende genopstiller: Frans Boeriis, Tina la Cour, Fani Pørtner, Maiken Christensen, Hanne 
Møller & Samira Lutvica. Derudover opstiller: Nanet Nielsen & Niels Roskjær. Ydermere 
opstiller én suppleant: Lykke Hautop Nielsen.  

Alle 9 vælges ind.  

Ad. 6. Evt.  

 Forslag til tiltag, arrangementer mv. i kredsen: 
o Funktionelle lidelser 
o Basiskursus for nyuddannede ift. praktisering både ift. udfordringer og konkrete 

terapitekniske værktøjer. 
o Selvskadende adfærd 
o Etik i psykologarbejdet og hvordan man værner om den 
o Sparringsgrupper hvor man drøfter emner og problemstillinger uden et 

ekspertoplæg 
o Receptiv musikterapi 
o Børnehus Syds arbejde 
o Psykologfaglighed og hvordan den fastholdes særligt i manglen på kollegaer 

og/eller psykologfaglig ledelse.   
o Bruce Perry omsat til praksis 
o Stress og kroppen – stresshåndtering og at holde sig rask trods en 

oversvømmet hjerne.  
o Sparring og supervision omkring børneneuropsykologi 

 Generel drøftelse om kredsens synlighed: 
o Hyggelige billeder på facebook øger lysten til deltagelse hos medlemmerne. 
o Måske kunne man udsende mere personlige nyhedsmails indeholdende fx 

videoer frem for kun tekst.   
o Den generelle holdning fra DP er, at studerende ikke må deltage i kredsens 

arrangementer, men skal benytte sig at studentersektionens tilbud. Man kunne 
dog invitere de studerende med til udvalgte arrangementer, for at lette 
overgangen, indlemme dem i psykologfællesskabet og øge kendskabet til 
kredsens eksistens. 

o Sparring og supervision omkring børneneuropsykologi 

 Reklame for fremtidige arrangementer: 
o Eva Secher Mathiasen, formand for DP, kommer på besøg 22. marts. 
o Supervisionsuddannelse til foråret, hvor man kan deltage selv uden 

specialistuddannelse – se separat dokument på kredsens hjemmeside.    


