
Formandsberetning 2005-2006 Årsberetning (11/3 2005 – 22/3 2006). 
Bestyrelsen:  
Bestyrelsen har i den omtalte periode bestået af: Werner Regli (formand), Kirsten Grage 
(næstformand), Finn Korsaa (kasserer), Lisbeth Sanders, Anne Vonger Pedersen, Klaus Pedersen, 
Mette Vinum og Krista Straarup (suppleant). WR +  KG + AVP + KS  var på valg og blev genvalgt. 
Videoteket er blevet forankret i vedtægterne. 
  
Medlemstallet er steget markant fra 552 til 752 (pr. 15/3-2006). 
  

Selskabets møder og aktiviteter. 
Mødevirksomhed: Der har været afholdt 7 medlemsmøder, heraf et heldagsseminar i København 
og et heldagsseminar i Århus: 

      27/4-05: aftenmøde med Lars Smith: Tilknytning og børns udvikling 
      15/9-05: aftenmøde med Charlotte Sandros: Undersøgelse af tilknytningsmønstre hos 

voksne – kliniske implikationer 
      29/9-05: heldagsseminar i Århus med Bo Møhl: Selvmutilerende adfærd – teoretiske 

forståelsesrammer, intervention og live-supervision 
      3/11-05: aftenmøde med Hanne Munck og Mette Skovgaard Væver: Stern og hans 

betydning 
      2/12-05: heldagsseminar med Daniel Stern: The Motherhood Constellation and The 

Present    Moment. DPSPs største arrangement til dato. 
      2/2-06: aftenmøde med Bo Møhl: Parforhold og seksualitet 
      22/3: aftenmøde med Nina Reinholdt: Intervention med kræftramte og deres pårørende 

  
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder: 27/4, 18/5, 31/8, 15/9 og 3/11-
2005 samt 18/1 og 22/3-2006.  

      En væsentlig del af bestyrelsesarbejdet har været at planlægge og afholde aften- og 
heldagsmøderne.  

  
Følgende har været diskuteret/behandlet i årets løb: 
Med en god indsats fra Videogruppen har DPSP nu fået 2 nye spændende foredrag på DVD 
Judy Gammelgaard:  ”Mellemværende” og Alice Theilgaard : ” Neuro-science og Psykologi” 
DPSP har købt 8 psykoterapeutiske DVDer fra USA til udlån for DPSPs medlemmer. Udlån vil 
blive annonceret i Psykolog Nyt og på hjemmesiden, så snart de er muligt. 
Heldagsmødet  med Daniel N. Stern var meget velbesøgt og vellykket med ialt 304 deltagere. 
Der arbejdes i øjeblikket intens med de historiske videooptagelserne fra heldagsmødet. 
Lyden er desværre overstyret og bestemt ikke optimal, men bliver trods denne ærgerlige 
vanskelighed færdiggjort. Det vil blive annonceret i Psykolog Nyt og på hjemmesiden snart. 
Heldagsmødet 2006 med den spændende internationale forsker Peter Fonagy er planlagt og bliver 
den 6. oktober  på  det internationale hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade, København. Det 
vil blive annonceret i Psykolog Nyt og på hjemmesiden. Vi forventer et stort møde. 
Vi har en sensationel nyhed takket være Klaus Pedersens internationale kontakter ved et stort 
seminar i Los Angeles. Det er lykkedes DPSP at få den verdensberømte amerikaner Irving Yalum 
og den mere kontinentale kendte Spinelli fra England til at holde DPSPs heldagsmøde fredag den 
28. september 2007 på RadissonSASInternational, Amager.  
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og vor dygtige sekretær og for den gode støtte og det inspirerende 
teamwork hele året igennem, en vital støtte, uden hvilken en formand slet ikke kan fungere. 

Werner Regli. 


