Referat af generalforsamlingen i kreds Københavns amt d. 26. januar kl.18 i Dansk psykologforening.
1. Valg af dirigent: Liselotte Henningsen
Referent: Stine Thomsen
2. Beretning fra formand Niels Juul om kredsens virksomhed
Der er afholdt fire arrangementer i 2017 (ud over oplæget ved generalforsamlingen) med følgende
undervisere: Jesper Birch, Mette Skovgaard Væver, Jens Wildbrandt og Bente Jørgensen.
Niels fortæller desuden, at der er en stigende grad af samarbejde mellem bestyrelsen i DP og de decentrale
enheder, herunder kredsene og kredsformændene. Bl.a. op til den forestående generalforsamling i Aarhus i
foråret 2018. Der vil komme en ændring for vedtægter for kredsene, bl.a. fjernes at kredsens formål er at
etablere nye stillinger. Formålet med kredsene er at være netværksskabende og det vil evt. blive skrevet
ind, at kredsene arrangerer kurser for kredsens medlemmer.
Der vil komme forslag om at alle kredse får 25.000kr i startbeløb som udgangspunkt og at beløbet pr.
medlem i kredsen sættes ned, således at de mindre kredse i ydreområderne er bedre stillet end pt. bl.a.
fordi de skal bruge ressourcer på at leje lokaler og hvor de Kredse, der har færre medlemmer er bedre
stillede end pt.
Formanden sætter pris på samarbejdet i bestyrelsen og at alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
3. Regnskab og budget
Kasserer Bettina gennemgår regnskabet. Der overføres et større beløb på ca. 44.000 kr. til 2018.
Deltagere ved generalforsamlingen kommer med forslag om at lave en bødeordning, hvis man udebliver fra
et kursus uden at melde afbud.
Planlagte kurser i 2018
20/4 Inge Guldahl om hypnose (20 pladser pga. praksisorienteret)
25/5 Susanne Bargmann om Feedback Informed Treatment
11/9 og 12/9 Haldor Øvreeide om samtaler med børn
9/11 Julie Tamakloe om narrativ tænkning, særligt ift. dokumentation og skriftlighed

Kursusforslag fremadrettet
Det foreslås, at man ændrer lokalet, så der kan være flere deltagere (f.eks. til hypnose-kurset, hvor
deltagerantallet er 20 pga. plads til yoga-måtter).
Der fremlægges et synspunkt om, at man skal passe på med at lave kurserne på et for introducerende
niveau. Balancen mellem at undervisningen er for introducerende og at det bliver for eksklusivt, hvor der
f.eks. kun kan være meget få kursister på et hold.
Der foreslås et princip om, at det litteratur/materiale undervisere refererer til er højst 15 år gammelt, pga.
tilfælde, hvor litteratur/forskning der blev refereret til var forældet.
Vigtigt at coache undervisere i, hvad det er, vi ønsker og i forhold til, hvordan de er som formidlere. F.eks.
ved at gennemgå PowerPoints fra underviserne ift. indholdet.

Der foreslås webinar på kurser, der er overbookede. Det foreslås, at man kan bruge det til at have
undervisere fra udlandet.
Idéer til emner/kurser
Susanne Wind skematerapi har vi tidligere haft. Poul Perris (svensk læge og psykoterapeut) om skematerapi
og parterapi for par, vor en i parret lider af borderline. Han er vist meget i Lund, bor i Stockholm.
Whistleblowers evt. med udgangspnkt i filmen ”Dobbeltspil”. Louise Svendsen har kendskab til en i Holland,
som hun evt. kan tage kontakt til.
Lise Andersen børnepsykolog fra Holte, bog om mareridt.
Alle er velkomne til at skrive til kreds.kbh.amt@gmail.com med idéer til kurser eller to-timers foredrag til
generalforsamlingen 2019.
5. Valg til kredsbestyrelsen
Der er et godt samarbejde og arbejdsfordeling i den nuværende kredsbestyrelse. Alle nuværende
medlemmer ønsker at genopstille. Der er ingen modkandidater og bestyrelsen genvælges. Bestyrelsen
konstituerer sig ved først kommende møde i bestyrelsen.

