
Opvarmning til generalforsamling i Dansk Psykolog Forening  
 
Kom frisk til en både spændende og hyggelig generalforsamling i Dansk Psykolog 
Forening. 
Den 17. -18. marts 2018 afholder DP generalforsamling i Aarhus. Hvis du har været med 
før, så ved du allerede, at det både er hyggelig og spændende, samt medlemsdemokrati, 
når det er bedst. Men hvis du ikke har været med, vil vi gerne gøre lidt reklame for det.  
Fra Kreds Fyns bestyrelse vil vi gerne bakke op om generalforsamlingen, og vi opfordre så 
mange som muligt til at tage af sted. Hvis du overvejer at tage af sted, men ikke rigtig ved 
hvordan en generalforsamling foregår eller ikke lige kender en anden psykolog, som skal 
med, så har vi løsningen. 
Mandag den 5. marts 2018 holder vi i Kreds Fyn ’Opvarmning til Generalforsamling’. 
Vi mødes kl 16.30 ved CSM Syd, Mageløs 1, 2.sal. Vi kigger lidt på dagsorden, snakker 
lidt om hvordan det foregår og får hilst på hinanden, så vi kan tage af sted og have 
hinanden som selskab under generalforsamling. Hvis du er erfaren med at komme på 
generalforsamlingen er du også hjertelig velkommen til at møde op, og dele ud af din 
erfaring og hilse på os andre. Vi regner med at bruge en times tid på det, og bestyrelsen 
sørger for kaffe og lidt sødt. Der vil også være mulighed for at arrangere fælles kørsel, hvis 
man har lyst til det. 
  
Praktiske oplysninger: 
Hvor: CSM Syd , Mageløs 1, 2. sal, kl. 16.30 til 17.30 
Tilmelding: Til vores sekretær Nana på dp.kreds.fyn@mail.com senest 27. februar 2018. 
Skriv venligst dit navn og medlemsnummer ved tilmelding. 
Selve generalforsamlingen foregår i Aarhus 17. -18. marts 2018. Der er mulighed for 
overnatning på foreningens regning, og man kan få refunderet sine transportudgifter efter 
gældende regler. Lørdag aften er der festmiddag. For flere oplysninger gå til foreningens 
hjemmeside http://www.dp.dk/fag-politik/generalforsamling-2018/. Du skal huske at 
tilmelde dig til generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage. 
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