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Ad 1. Valg af dirigent: Susanne Vendelbo  
 
Ad 2. Valg af referent: Nana Ramskov 
 
Ad 3. Beretning af kredsen virksomhed i 2018 v. formand Maiken Baagøe Christensen. Se 
formandsberetning i separat dokument.  
 
Ad 4. Fremlæggelse af regnskab v. kasser Niels Roskjær for kredsens virksomhed 2017.  
Økonomien er generelt rigtig god i Kredsen. I 2017 er næsten alle pengene blevet brugt. 
Det er en fordel at kredsen formår at bruge alle de penge, der er til rådighed, idet 
tilskuddet pr. medlem bliver sat ned, såfremt alle de penge der er til rådighed, ikke bliver 
brugt. Kredsen vil derfor have fokus på, at alle penge bliver brugt i købet af året til fx at 
invitere en betalt foredragsholder. Det pointeres fra bestyrelsesmedlem, at CVR registreret 
foredragsholder kan trækkes fra i skat.  
Den kapital Kreds Fyn har til rådighed bruges på sekretær løn, forplejning på 
bestyrelsesmøder, diverse honorar, kursusudgifter (forplejning, lokaler), gaver til 
foredragsholdere, afholdene af generalforsamling, samt forplejning og lokaler til 
fyraftensmøder.  
Det foreslås at generalforsamlingen fremadrettet ligger i starten af det nye år, fx januar 
eller februar, så hele regnskabet kan gøres op.  
 
Ad 5. Forslag til budget næste år: Bestyrelsen foreslår at forvalte budgettet på sammevis, 
som de seneste år.  
 
Ad 5. Beslutning om valgmodel de kommende to år: 
Valg af kredsstyrelse på generalforsamling eller valg af kredsstyrelse ved urafstemning 
straks på generalforsamling  
Dvs. valget af bestyrelse sker til generalforsamlingen eller beslutningen sendes ud til alle 
medlemmer, hvorved valget af ny bestyrelses bestemmes efter generalforsamling.  
Det vedtages at valg af kredsstyrelse bestemmes på generalforsamlingen. Beslutning 
gælder de kommende to år.  
 

Ad 6. Valg til bestyrelsens 8 bestyrelsespladser og 2 suppleantpladser - kandidater kan 
stille op på mødet. 
Følgende genopstiller: Maiken Baagøe Christensen, Lykke Hautop Nielsen, Nanet Nielsen 
og Susanne Vendelbo. Derudover opstiller Esben H. Norup, Karina Bregendahl-Rafn, 
Maria Kristensen og Liv Dahl Knudsen 

Alle 8 vælges ind 



Ad 7. Forslag til aktivitetsplan i det kommende år  

- Fyraftensmøde om hypnose - hvor det virker og hvorfor   
- Invitere betalt foredragsholder, big-shot såsom Svend Brinkman.  
- Oplæg v. psykologforenings formand Eva Secher Mathiasen  
- Psykologer i somatikken – hvad er vigtigt psykologer bidrager med i somatikken  
- Omsorgs træthed   

o Der var stor tilslutning til fyraftensmødet v. Lars Hugo. Forsætte samme 
tema med fokus på lejrbåls debriefing.  

- Koordinering omkring de mennesker man har med at gøre – koordinering af 
indsatser – erfaringsudveksling med, hvordan andre gør  

- EMDR – Hanne Hesum  
- CFT – Compassion fokuseret terapi – fx v. Selander Christina eller Anne Dorte 

Hasholdt.  
- Svend Aage Madsen, fokus på mænd  
- Velkomstarrangement for nye medlemmer/nyuddannede  
- Privat praktiserende – hvilke faldgruber og udfordringer står man overfor, når man 

starter op som privatpraktiserende  
 

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


