
Referat  

Generalforsamling i Kreds Fyn  

17 november 2017 kl. 17.00 

Ordstyrer: Niels Roskjær  
Referent: Nana Ramskov 

❖ Beretning af kredsens virksomhed anno 2017 v. formand Maiken Christensen (se 
formandsberetning i separat dokument) 
 

❖ Fremlæggelse af regnskab v. afgående kassér Tina la Cour:  
1. Overskud på regnskabet. Overskuddet kan evt. øremærkes til 

foredragsholdere udefra, hvor der kan søges tilskud fra overskudspuljen til 
arrangement.  

2. Overskuddet er på omtrent 30.000 kroner for 2017.   
3. Den primære udgiftspost er til afholdelse af fyraftensmøder, hvor der bliver 

købt vin, vand, kaffe, chokolade og sandwich til de deltagende, samt løn til 
sekretær Nana Ramskov 
 

❖ Valg til bestyrelsens pladser: 8 bestyrelsespladser og 2 suppleantpladser - 
kandidater kan stille op på mødet. 

1. Følgende genopstiller: Maiken Christensen, Niels Roskjær, Nanet Nielsen og 
Lykke Hautop Nielsen.  

2. Derudover opstiller Camilla Carlsen Bechsgaard, Susanne Hangård 
Vendelbo, Mie My Tastesen, Marie-Louise Popp Hansen og Annie Marbæk.  

3. Alle ni vælges ind. 
 

❖ Evt. – Forslag til tiltag, arrangementer mv. i kredsen:  
1. Aften om, hvordan psykologjobbet kan være enormt hårdt arbejde. Foredrag 

med Per Isdal, der har stiftet ’Alternativ til vold’. Han har rejst rundt i hele 
Norge og Danmark, og fortalt om hans egen arbejds belastning. 

2. Fyraftensmøde om ’lejerbålsmetoden’ 
3. Lejerbålsmetoden: Hvad gør psykologjobbet ved os – lave gruppesession, 

der går ud på at lytte og være anderkendende.  
4. Temadag med mentalisering 
5. Fyraftensmøde inden for den nyeste forskning inde for psykologien: Ved en 

Ph.d.  studerende  
6. Fokus på arbejdet med traume, PTSD, voksne der har været udsat for 

seksuelle overgreb. Udveksling af erfaring mellem privatpraktiserende og 
traumecenter inde for emnefeltet   

7. Aften hvor, der fortælles om det nye ”Gratis psykologhjælp til unge i Odense”  
8. Kursus til specialist forløb (note: menigmedlem må gerne selv igangsætte 

kursus) 



9. Diskussionsaften i forhold til testredskaber: Verdensdele med hinanden 
inden for testområdet område - hvad er det for nogle test vi bruger i arbejdet, 
validiteten af disse etc.  

10. Fyraftensmøde med fokus på forebyggelse af stress: hvordan undgår vi som 
psykologer stress – studerende er der set høj grad er sygemelding med 
stress inden for de første to år på arbejdsmarkedet. Inddrag 
arbejdsmedicinsk klinik.   

11. Fyraftenmøde med kropsligpsykoterapi: Åndedrætsterapi – arbejde med 
udgangspunkt i kroppen  

12. Generalforsamling i formandskollegiet: Arrangerer en aften for alle 
interesserede, hvor vi forbereder os sammen og finder ud af hvad det går ud 
på – så vi kan samle en flok fra Fyn, der tager afsted sammen til 
formandskollegiet d. 17-18 marts 2018.   

 

Send endelig gerne input til kredsen med forslag til kurser, workshops, fyraftensmøder, 
sociale arrangementer eller noget helt andet ☺ 

 


