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DPSPs generalforsamling og 20 års jubilæumsfest. 
Torsdag den 4. marts 2010 i Stockholmsgade 27, 2100København Ø. 

 
Foredrag af Prof. Claus Haugaard PhD 

”Parallelprocesser i psykoterapi og i supervision” 
18.00-19.30 

 
Generalforsamling 17.00 -18.00 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 

5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
 

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
 

8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
 

9. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg er: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), 
Werner Regli & Anne Vonger. Suppleanter: Camilla Lahn & Marie Louise Rørne. Alle 
genopstiller, med undtagelse af Camilla Lahn, der dog fortsætter i Århus-udvalget som 
koordinator. Malene Hinrichsen koordinator i Fyn-udvalget opstiller til en suppleantpost. 

 
 
ad1+2) Formanden, Klaus Petersen, bød velkommen og Anne Vonger Kaas som valgt dirigent             
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig ifølge vedtægterne. 
  
ad3)    Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev genenemgået af Klaus Pedersen                
og var uddelt skriftligt til deltagerne og kan findes på vor hjemmeside dpsp.dk Klaus Pedersen 
gennemgik beretningen og berettede  om udvalg og aktiviteter. Beretningen blev godkendt af 
generalforsamlingen med applaus. 
 
ad4)   Kasserer, Finn Korsaa, gennemgik det reviderede regnskab og generalforsamlingen gav       
decharge for regnskabet. 
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ad 5  Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 

 Formand Klaus Pedersen gennemgik det kommende års aktiviteter og foreslog 
 generalforsamlingen konkrete forslag til nye aktiviter for DPSP. 
 Generalforsamlingen foreslog følgende områder af psykologien: 
-  Evidens og psykoterapi 
-  Kurser indenfor voksenmodulet 
-  Chock traume terapi  
-  Børn og unge – familieterapi 
-  Etik omkring diskretionsrammer  

 
ad 6 Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 

 Generalforsamlingen godkendte begge forslag. 
ad 7 Ingen indkomne forslag. 
ad 8 Bestyrelsen foreslog budget og et uændret kontingent kr. 150 om året. Det blev med      
                       applaus tiltrådt af generalforsamlingen. 
ad 9               Alle de opstillede kandidater blev enstemmigt valgt ved applaus. 
 
 
18-19.30 Jubilæumsforedag af Prof. Claus Haugaard Jacobsen, PhD : 

”Parallelprocessor psykoterapi og supervision” 
Foredraget var et tilløbsstykke. Det var en tydeliggørelse af parallelprocessernes unike betydning i 
psykoterapi og især i supervisionsprocesserne. Bevidstgørelsen af disse processer fik derved stor 

indvirkning på supervisionens professionelle udvikling op til i dag.  
 
  
 

19.30 Festmiddag for 50 medlemmer i DP´s kantine i anledning af 
DPSP’s 20 års jubilæum. 

 
 

Referent Lotte Dehli/Werner Regli 
 


