
 

Indkaldelse til generalforsamling i Universitetssektionen 
30. november 2011 

Kl. 16.30 – 19. ca. 
 

 
 
Hermed indkaldes medlemmerne til generalforsamling i universitetssektionen, samt et 
spændende foredrag om arbejdsmiljø på universitet. Generalforsamling og foredrag bliver afholdt 
på Psykologisk institut, Aarhus Universitet. Bygning 1483 lok. 640. 
 
 
Program: 
Kl. 16.30 – Foredrag ved Lektor, Ph.d. Torben K. Jensen ”Hvilke faktorer har betydning for 
arbejdsmiljøet på universitetet?”  (Te og kaffe)  
Kl. 17.30 – Pause (her vil der blive serveret en sandwich + vand)  
Kl. 18 – Generalforsamling 
   
Generalforsamling 
 Dagsorden: 
 

a. Valg af dirigent. 
b. Fastsættelse af forretningsorden. 
c. Beretning om Universitetssektionens virksomhed. 

i. Forslag til arbejdsopgaver/punkter til Dansk Psykolog Forenings næste 
generalformsaling  

ii. Indsamling af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse 
og nævn  

d. Aflæggelse af regnskab  
e. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget. 
f. Opstilling af kandidater til styrelsen i universitetssektionen 
g. Valg af sektionsstyrelse og regionskontaktpersoner. 
h. Eventuelt. 

 
 
Af hensyn til bestilling af mad, kaffe og vand vil vi meget gerne vide, hvor mange der kommer. 
Derfor kan tilmelding ske til universitetssektionen@dp.dk senest den 23. november 2011 
 
 
Vi håber, at I vil støtte op om sektionen og dens virke ved at tage del i generalforsamlingen.  
 
Hermed opfordres også til, at alle, som kunne være interesserede i at opstille til styrelsen, 
henvender sig til os ved at skrive til ovenstående e-mailadresse. Spørgsmål vedrørende 
generalforsamlingen og/eller opstilling til styrelsen kan ligeledes sendes til vores e-mail og vil 
blive besvaret hurtigst muligt.   



 

Vi ser frem til at byde vores medlemmer velkommen til et spændende foredrag og 
generalforsamling. 
Vel mødt! 
 
Med venlig hilsen 
 
Styrelsen i universitetssektionen 
 
 
Lidt om foredragsholder Torben K. Jensen: 
 
Siden 2003 har han været leder af Center for Læring og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet og siden 2004 formand for Universitetspædagogisk Udviklingsenhed, 
Aarhus Universitet. Torben var hovedarkitekten bag Aarhus Universitets meget omfattende og 
grundige undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt de 6000 ansatte VIP'ere og TAP'ere i 
2009. 
 
NB. Ændring vedr. oplægsholder. I indkaldelsen til generalformsalingen i universitetssektionen i Dansk 
Psykolog Nyt er det annonceret at oplægsholderen er lykkeforsker Christian Bjørnskov. Christian Bjørnskov 
er blevet forhindret, hvorfor Torben K. Jensen i stedet vil holde oplæg. 
 
Der har været tekniske problemer med vores e-mailadresse, men den virker nu som den skal. Hvis I tidligere 
har skrevet for at tilmelde jer til generalforsamlingen eller har haft spørgsmål, må vi desværre bede jer 
sende en mail igen. Vi beklager naturligvis.  


