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Generalforsamling i Kreds Københavns Amt d. 18.01.2019 

 

1. Liselotte Henningsen vælges som dirigent.  

 

2. Formandens beretning om kredsens virksomhed i 2018 

 

Niels Juul fortæller om de nye beskrivelser af Kredsenes formål: Geografisk netværk på tværs af 

psykologernes faglige områder.  

 

Kredsens aktiviteter i 2018: 

20. April 2018: Hvad er hypnose og hvordan kan du som psykolog bruge det. v/Inge Guldal, Master 

i Hypnose. Spec+superviser i psykoterapi. 

25. maj 2018: FIT: Feedback Informed Treatment. v/Susanne Bargmann, psykolog og førende FIT-

ekspert i Danmark. 

11.-12. september 2018: Samtalen med børn – om det vanskelige. Hvordan kan vi kommunikere 

med børn også når det omhandler krævende og følelsesmæssigt vanskelige temaer for barnet 

og/eller deres vigtige voksne. v/Haldor Øvreeide, norsk psykolog. 

9. november 2018: Narrative perspektiver på skriftlighed i det psykologfaglige arbejde – hvordan 

skriver vi alvorligheden frem, uden vi låser klienten fast. v/Julie Tamakloe, spec i psykoterapi - 

partner i Inpraxis.  

I 2019 er der planlagt følgende kurser: 

1. marts 2019: Perspektiver på tværfagligt samarbejde om børn i vanskeligheder v. Dorte Kousholt 

og Maja Røn Larsen. Begge forsker i børns og familiers hverdagsliv ved henholdsvis DPU og RUC. 

24. maj 2019: ACT – Acceptance and Commitment Therapy. 3. Generation af kognitiv terapi. v. 

Morten Sveistrup Hecksher.  

6. september 2019 (rykkes evt. til anden dato): Eksistentiel terapi v/Dr. Anders Dræby -Klinisk dr. i 

eksistentiel terapi fra Middlesex universitet i London bl.a. uddannet hos Emmy van Deurzen.  

8. november 2019: Psykologarbejde i daginstitutioner v/Professor Lene Tanggaard AAU. Psykolog 

m. Ph.D. Førende forsker i PPR , Udvalg i UVM vedrørende skole/daginstitutioner. Udvikling.  

 

Niels deltager som formand ved møder i DPs formandskollegie og kredsråd.  

 

Der er vedtaget en vigtig ændring: Man kan nu frit vælge, hvilken kreds man vil være medlem af.  

Det er besluttet, at de små kredse, der ikke har så mange medlemmer og et større opland, skal 

have et større tilskud end de store kredse, bl.a. fordi de har udgifter til lokaler ved afholdelse af 

kurser.  
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Ny procedure vedr. generalforsamling, bl.a. obligatoriske punkter på dagsorden til 

generalforsamling. 

 

Ift. GDPR (persondataforordningen) skal kommunikationen mellem kredsen og medlemmerne i 

fremtiden foregå via en krypteret mail. DP er ikke klar med en løsning endnu. 

Budgetstrategi: I nogle år har vi valgt at lade et årligt kursus være gratis, men erfaringerne har 

været, at mange undlader at møde op, når de ikke har betalt for deltagelse. I 2018 har de enkelte 

kurser kunnet løbe rundt, eller har fået tilskud fra kredsens midler (gælder f.eks. Øvreeide-kurset). 

Vi har ønsket at have et rimeligt overskud, så vi har mulighed for at lave utraditionelle kurser og 

større kurser f.eks. med udenlandske undervisere, evt. i samarbejde med andre kredse eller 

selskaber og evt. i større lokaler end i DP. 

 

3. Regnskab og budget 

 

Kasserer Bettina Terp orienterer om Kredsens budget og regnskab. Regnskabet er ikke endelig 

godkendt af revisionen, pga. forsinkelser i administrationen. 

Kredsen har fået et tilskud på 71.640,00 kr. 

 

Medlemstal for 1. og 2. kvartal: 1169, i 2. og 3. kvartal: 1219.  

 

ca. 51.103 kr. overføres til 2019. Det er muligt at overføre et beløb svarende til det beløb, kredsen 

får i tilskud fra DP på baggrund af medlemstal. 

 

Der er spørgsmål til de forskellige poster på regnskabet. Regnskabet er sat op på en anden måde 

end det plejer og det er svært at gennemskue, hvad de forskellige poster dækker over. Bestyrelsen 

vil bede om et mere overskueligt regnskab fra vores administrative medarbejder i DP. 

 

4. Forslag til fremtidige kurser og andre aktiviteter 

Svend Brinkmann om selvets dannelse og modning gennem opvæksten.   

Skolevægring.  

Traumebehandling af børn.  

Børn og skærm, IT-brug.  

Børn og indsovningsproblemer. 

Dissociative tilstande hos børn, tilgange på kommunalt plan. 

Måske kunne vi udnytte, at der i København i starten af 2020 afholdes verdenskongres om 

behandling af borderlinepersonlighedsforstyrrelser med skematerapi og at der derfor er mange 
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udenlandske eksperter på området i landet. Susanne Vind arrangerer, info kan evt. findes via 

hende. 

Forslag om gå-hjem-møder eller andre aktiviteter med det primære formål at netværke. Forslag 

om kurser, der er mere skæve end en teoriretning. Med en indsprøjtning af noget.  

Andre opfordrer til at der også bliver gjort plads til nogle kurser for nyuddannede, dvs. emner som 

erfarne evt. selvstændige psykologer ikke finder relevante for dem.  

Forslag om at arrangere et kursus to dage i træk ved stor efterspørgsel. Udfordring ift. at booke 

undervisere, når vi ikke kender efterspørgslen, før et kursus annonceres. 

Eva Jordy tilbyder at holde et foredrag om Grønland og Grønlands historie. F.eks. 3-4 timer. Evt. 

Sammen med en sygeplejerske. Desuden tilbud om at holde foredrag om undersøgelse og 

udredning af børn med vidtgående handicaps bl.a. med video. Eller foredrag om børns seksualitet 

og overgreb. 

Deltagerne gør opmærksom på at Anders Hecksher Sveistrup, som vi har arrangeret et kursus med 

om ACT, har fået frataget sin autorisation midlertidigt, samt at der er en igangværende retsag. 

Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere. 

 

5. Valgmodel for de næste 2 år 

 

Der bliver givet udtryk for at man ønsker at holde fast i den valgform, der har været hidtil frem for 

elektronisk urafstemning. Det er vigtigt, at der holdes fast i en demokratisk proces. 

 

6. Valg til kredsstyrelsen 

 

De nuværende medlemmer af styrelsen genopstiller. Der er ikke andre der stiller op. Niels Juul, 

Liselotte Henningen, Pia Ursin Hamann, Bettina Bryde Terp, Jimmy Diksen Jensen og Stine 

Thomsen genvælges således. 

 

7. Eventuelt 

Intet 

(Referent Stine Thomsen) 


