
Referat fra: 
GENERALFORSAMLING, KREDS STORSTRØM, fredag d 10 november, 2017. 

Afholdt på Restaurant Babette i Vordingborg. 
1. 
Valg af dirigent: Arne Grønborg. 
Valg af referent: Marianne Thorborg Ottosen 
 
2. 
Fastsættelse af forretningsorden. Indkaldelsen til Generalforsamlingen var lovlig, og blev 
godkendt. 
 
3. 
Formandens beretning v. Benedicte Reventlow:  
Referatet fra sidste års generalforsamling forsvandt, og det viste sig at referenten, Anne 
Margrethe Didriksen, var flyttet til Indien, og muligvis havde taget det med. Vi 
kommunikerede med hende om dette, men det kunne ikke trylles frem, så derfor kom det 
aldrig på DP´s hjemmeside. Vi kunne derfor heller ikke tage de emner op, der var blevet 
foreslået ved sidste GF. 
Der har i det forløbne år været en afmatning i kredsens aktiviteter.  
Vi planlagde et enkelt kursus med Ulla Dyrlev i efteråret, som var vel besøgt.  
Pia Callesen fortalte om sin bog, sit arbejde og sin Ph.D. afhandling om Metakognitiv terapi, 
inden Generalforsamlingen. 
Vi har deltaget i Formandskollegiet om følgende temaer: 
1: Hvordan Kredsene kan på engageret medlemmerne for at få mere kollegialt samvær. 
2: Hvordan DP skal opbygges og udvikle sig fremover. 
Vi har fået en forespørgsel om tildeling af ydernumre. Dette er endnu ikke afklaret, men 
drøftes i bestyrelsen. 
Vi har undersøgt om vi i 2018 kan få arrangeret et kursus i traume- og kriseterapi med 
Deborah Lee, eller Københavns Universitet, som arbejder med flygtninge og traumer. 
Formand Eva Secker er inviteret til at komme til foråret 2018 – hvis hun bliver genvalgt. 
Der var ingen spørgsmål til formanden. 
 
4. 
Godkendelse af regnskab. Regnskabet fra 2016 blev præsenteret af kasserer Susanne 
Thorsted. Der var spørgsmål om hvorfor regnskabet fra 2016, og ikke 2017 blev fremlagt. 
Regnskabet fra 2017 er endnu ikke gjort op. Der blev afholdt 3 kurser i 2016 med et overskud 
på 21.000 kr, som blev overført til 2017. Vi afholdt kursus og GF med efterfølgende udsøgt 
middag på Babette. Ole Ottesen spurgte om der ikke var repræsentation til Bestyrelsen, og 
Arne Grønborg påtalte at det kunne vi godt inkludere. Regnskabet blev godkendt. 
 
5. 
Fastlæggelse af forslag til driftsbudgettet: Blev godkendt. 
 
6. 
Valg af bestyrelse: Benedicte Reventlow, Susanne Thorsted, Majse Albeck og Marianne 
Thorborg Ottosen blev genvalgt. Johanne Andersen og Lisbeth Stenning blev valgt ind og 
Majken Olesen blev valgt som suppleant. 



7. 
Eventuelt. Arne Grønborg fortalte at DP (skabt over den Svenske model), er ved at oprette en 
’Portal’: Alt om psykologi” til borgerne, på menigmands niveau. DP vil gerne have at vi bliver 
det sted folk søger og finder den psykologiske viden, de nu leder efter mange forskellige 
steder. Planen er at portalen udvides med en brevkasse og et nyhedsbrev. Mange frivillige 
psykologer har allerede skrevet artikler til portalen. Siden bliver tilgængelig til DP’s 
medlemmer så vi kan vurdere indholdet, inden det kommer ud i æteren.  
DP er endvidere travlt optaget af at forberede Generalforsamlingen i marts 2018 i Århus. 
Sidste år deltog 500 medlemmer. Der diskuteres relevante emner. Der betænkes økonomisk 
tilskud til kørsel og overnatning. Der er overvejelser om ’streaming’ af møder og eventuelt 
mulighed for afstemning hjemmefra.  
Der afholdtes en meget vellykket 70 års fødselsdag for DP i Ålborg. 
DP’s proces lige nu: Hvilke forslag skal stilles op på GF. Der er begrænsning af mennesker og 
midler til opgaverne, så det bliver de bredest dækkende og lavtest hængende frugter der 
plukkes. 
Overenskomstforhandlingerne vedrørende frokostpauserne: Fagforbundene vil ikke 
forhandle med mindre der bliver en 7% kompensation. Alle vil komme i konflikt, - man vælger 
den gruppe der påvirker mest. – Er frokostpausen en prøveballon? 
 
Forslag til kurser:  
Traumer og flygtninge. 
Undervisning af de medlemmer, der er i gang med projekter i Kredsen. 
Forfattere der promoverer deres bøger. 
2 timers kursus med efterfølgende GF, på samme måde som sidste gang. 
 

 
Marianne Thorborg Ottosen 

     20 november 2017 


