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Formandsberetningen 2006-2007
Årsberetning (22/3 2006 – 28/3 2007).

Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmerne har i den omtalte periode bestået af:
Werner Regli (formand),
Kirsten Grage (næstformand),
Finn Korsaa (kasserer),
Anne Vonger Kaas,
Klaus Pedersen,
Lisbeth Sanders,
Mette Vinum,
Krista Straarup (suppleant).
Sekretariat: Lotte Dehli og Susanne Avlastenok (udfaser i 2007)
Videogruppen: Alice Theilgaard, Birgit Vrang, Jens Berthelsen og Werner Regli
Medlemstallet er steget markant fra 752 (22/3 2006) til 1050 (pr. 15/3-2007).

Selskabets møder og aktiviteter.
Mødevirksomhed: Der har været afholdt en række medlemsmøder, heraf et heldagsseminar i
København og et heldagsseminar i Århus:
 22/3-2006: GF-aftenmøde med Nina Reinholdt:”Intervention med kræftramte og pårørende.
 17/3-2006: aftenmøde med Ole Andkjær Olsen: Freuds 150s dag og psykoanalytisk historik.
 6/9 –2006: aftenmøde med Susanne Lunn: Psykoanalytisk terapi ved bulimi og afhængighed
 28/9-2006: heldagsseminar på Varna i Århus, med Lars Thorgaard:
”Om at bevare empatien i den terapeutiske relation”
 6/10-2006: heldagsseminar på Scandic Hotel i København, med Peter Fonagy:
”Affectregulation, Growth and Psychoterapy”
 7/11- 2006: aftenmøde med Phillip Sibelle: ”Tinnitus og dens tænkning”
 28/2-2007: aftenmøde med Finn Korsaa:”Mystik og realiteter i det maskuline univers”
 28/3-2007: GF-aftenmøde med Carsten René Jørgensen:
”Den nyeste forskning indenfor moderne relationel forståelse og behandling af Borderline”
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder: 22/3, 17/5, 6/9 og 7/11 i 2006
samt 19/1, 28/2 og 28/3-2007.
 En væsentlig del af et omfattende og ukuelige bestyrelsesarbejde har været at planlægge og
afholde aftenmøder, kursus- og heldagsmøder, opdatere hjemmesiden og indføre vor nye
direkte link www.dpsp.dk , samt informere via sommer- og vinterbrev fra formanden og
andet info til medlemmerne via Psykolog Nyt m.m.
 Der har været en stigende aktivitet i bestyrelsen og i sekretariatet bl.a. grundet vort selskabs
 stærkt stigende medlemstal og deraf medlemmernes store støtte til vor kurs i DPSP.
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Følgende har indtil nu været diskuteret/behandlet i 2006 og 2007:
Det er lykkedes DPSP, som alle ved, at få den verdensberømte amerikaner Irving Yalom og den
mere kontinentale kendte Spinelli fra England til at holde DPSPs heldagsmøde fredag den 28.
september 2007 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager, takket være Klaus Pedersens meget
store indsats og personlige kontakter. Arrangører: Klaus Pedersen og Werner Regli
Tilmeldingerne og deraf støtten fra vore mange medlemmer til dette arrangement er meget stort,
hvilket bestyrelsen og jeg er meget glade for. Presset er derfor steget meget på sekretariatet.
Susanne Avlastenok og Lotte Dehli kæmper begge to i den gode sags tjeneste igennem
tilmeldingerne, hvilket har lettet betydeligt. Susanne udfaser sin indsats i løbet af året.
Heldagsseminar med Peter Fonagy på Scandic Hotel,København, var en meget stor succes med
over 300 deltagere. Arrangører: Kirsten Grage og Werner Regli.
Irene Christiansen har igen i år udformet en Fonagy rapport, som blev et flot resultat i Psykolog
Nyt i tæt samarbejde med redaktør Jørgen Carl .
Kirsten Grage og Anne Vonger Kaas har arrangeret et meget efterspurgt kursus i
Forskningsmetodologi med en overvældende tilslutning. De arbejder intenst med at få et ekstra
kursus etableret, så mange af vore medlemmer på den store venteliste, kan få en ny chance. Deres
anstrengelser ser ud til at lykkes.
Finn Korsaa har ved siden af kasserjobbet holdt et aftenmøde og etableret et heldagsmøde
i maj om parterapi i maj, som allerede nu er overtegnet med venteliste.
Mette Vinum er allerede i fuld gang med at etablere et spændende børnepsykologisk to-dages
seminar i januar 2008 baseret på hendes internationale kontakter i Anna Freuds Centeret, London.
Se vor hjemmeside www.dpsp.dk.
Krista Straarup arrangerer igen i år et spændende heldagsmøde i Aarhus efteråret 2007.
Heldagsmødet i Aarhus 2006 med Lars Thorgaard var en stor succes.
Se vor hjemmeside www.dpsp.dk
Lisbeth Sander har fortalt os, at hun af uddannelses- og familiegrunde må forlade
bestyrelsen, hvilket vi desværre må tage til efterretning.
Med en god indsats fra Videogruppen har DPSP nu fået to nye spændende 30-35minutters DVD:
Bo Møhl : ” Coping med Cutting”
Birgitte Bruhn : “ Psykolog på Sankt Hans “
Peter Fonagy gav sin tilladelse til en heldags-optagelse til videoteket, som nu er til udlån.
Peter Fonagy: “DPSPs heldagsseminar den 6. Oktober 2006 I+II+III+IV
I formandsberetningen 2006-2007 kan medlemmerne konstatere, at bestyrelsens og alle der hjælper
til i selskabet med de mange aktiviteter, med glæder og byrder, er en samling ildsjæle.
Medlemmerne slutter positivt op om DPSPs aktiviteter i et omfang som glæder os meget, og vi
takker for denne tillid og støtte.
Jeg vil gøre opmærksom på den økonomiske støtte, vi får fra Dansk Psykologforening, og samtidig
takke for den store opbakning vi har fået fra formanden, forretningsudvalget og hele sekretariatet
med bl.a. den arbejdskrævende momsrevision.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen, videoteket og vor dygtige sekretærer for det store arbejde og det
inspirerende ukuelige teamwork, som har været karakteristisk hele året igennem - en vital støtte,
uden hvilken en formand slet ikke kan fungere.

Werner Regli.

