
DP kreds Sønderjylland          

Styrelsesmøde torsdag den 12.8.21 

 

Deltagere: Tove, Ingrid og Dorthe. Afbud fra Kristine. Mødet blev holdt online 

Godkendelse af dagsorden  

Valg af referent   Dorthe 

Godkendelse af referat fra sidste møde 17.5 ok  

Trivsel og nyt ”bordet rundt”  

Arrangementer i 2021. 

Kursusdag med Mette Bratlann om ”Kvartvejs” den 23.9. Dorthe har kontakten til 

Mette. Borgersalen i Tinglev er booket. Kaffe/te og brød fra kl. 8.30, frokost kl 12.30 og 
kaffe kl.14.45. Tove er tovholder på det praktiske omkring forplejning efter 
tilmeldingsfristen 9.9. Dorthe giver Tove besked om deltagertal. 

Dorthe laver sidste reklame på FB. Dorthe kontakter dem, der har meldt sig, når vi 
nærmer os. 

Styrelsesmedlemmer deltager gratis jf. beslutning på kredsens generalforsamling 
29.11.17. Husk at tilmelde jer kurset. 

Dorthe laver oversigt over de planlagte arrangementer i kredsen + giver plads til, at man 
kan skrive ideer til nye arrangementer. 

Årsmøde og generalforsamling mandag 8.11 kl 16-20 på Skyttegaarden. 
Skyttegaarden blev booket i forbindelse med generalforsamling 2020. Ingrid er tovholder 
på bestilling af kaffe/te/kage og middag efter fristen 25.10. Kredsen giver én genstand til 
maden. Dorthe giver besked om antal.  

Oplæg kl 16 – 17.30 ved Mette Toft-Nissen fra Sydgaarden om misbrugsbehandling. 
Kristine har kontakten med Mette Efterfølgende generalforsamling og middag. Vi skal 
indkalde skriftligt 10 uger før GF. Dorthe beder DP sende indkaldelse ud i næste uge. Tove 

køber vingave til Mette. 

Fyraftensmøde torsdag den 20.1.22 om psykologfunktionen på børneafdelingen 
på Aabenraa sygehus ved psykologerne Bettina Bundgaard Mark og Simone 
Ingemann Kusk. Mødelokale 2+3 er booket. Tove er tovholder på det praktiske med 
forplejning. Vi har 13.8 fået beskrivelse, og vi har lavet et opslag, som vi kan dele ud 23.9 

og til årsmødet. Vi beder DP sende ud til medlemmerne medio november. 

Idé til arrangement i 2022. Oplæg fra psykolog på Hospice evt. sammen med anden 
faggruppe. Power Threat Meaning Framework. Narrativ medicin – afventer at Kristine er 
længere med sin Ph.D. Besøg fra den nye bestyrelse evt. til årsmødet 2022. 

Økonomi nyt fra Kristine, punktet udgik 

Kredsstruktur  drøftelse af ændringsforslag fra bestyrelsen i  

Formandskollegiet der er online møde den 13.8. Vi deltager ikke. 

Generalforsamling i DP 11-12.9  vi tager stilling enkeltvis 

Næste møde torsdag den 23.9 kl 16 -17 efter kurset med Mette Bratlann 



 

i Mail til DP sekretær Rikke Aagaard Linnemann:  Kære Rikke 

 

Vi har nu haft styrelsesmøde i Kreds Sønderjylland, hvor vi drøftede spørgsmålene fra bestyrelsen. 
 

Der rejser sig flere spørgsmål end svar, da vi mangler data og viden om aktiviteten i de nuværende kredse. I vores kreds har vi i 
en årrække fokuseret på at lave faglige aktiviteter til medlemmerne, og vi har bestræbt os på årligt at arrangere 2 

fyraftensmøder á 1½-2 timer, hvor et af kredsens medlemmer har holdt oplæg om noget praksis, et kursus á 4-6 timer med en 
”udefra” og et årsmøde med et kortere fagligt oplæg efterfulgt af generalforsamling og socialt samvær (med betalt middag). Vi 

har de senere år ikke rammesat drøftelser af organisatoriske eller fagpolitiske emner. I de senere år har vi ikke været så aktive i 
Formandskollegiet og andre møder, som bestyrelsen har inviteret os til. 

 
Vi er pt. 4 i styrelsen. Vi kender hinanden gennem mange år, og det er en tryghed. Det er også sårbart, at vi pt. er så få. Der 

kommer 10-50 til vores arrangementer – flest til de arrangementer med oplægsholdere ”udefra” – og ikke så mange i Corona-
året. Vi har lave omkostninger, når det er en lokal, der holder oplæg. Vi giver typisk en flaske vin i gave, og deltagerne får 

kaffe/snack á 50 kroner per person (vi har gratis lokaler). Vi har et relativt stabilt fremmøde til vores årsmøde/generalforsamling 
på 20-25 personer. Det er vigtigt for medlemmerne, at vi efter det faglige kan mødes over en lækker middag og lade os forkæle 

af vores faglige organisation. Det er en udgift, som man kan spare ved at reducere antallet af generalforsamlinger.  
 

Vi kunne desværre ikke finde referatet fra bestyrelsesmødet 7. juni, så vi kender ikke de konkrete overvejelser om 5 
regionskredse herunder overvejelserne om det fremtidige samarbejde mellem de lokale kræfter og DP’s centrale 

kursusarrangører. Vi kan læse i referater fra møder i Formandskollegiet, at der er opmærksomhed på, at de decentrale enheder 

får et stort økonomisk tilskud til lokale faglige arrangementer. Det er bestemt en tanke værd, om medlemmernes penge kan 

bruges bedre og komme flere til gavn, hvis der er færre arrangører, som på den måde bliver mere vandt til at arrangere møder 
og kurser, og om der kan skabes et bedre overblik over, hvilke faglige arrangementer, der udbydes rundt omkring, så 

arrangementerne måske kan gentages eller optages, så flere kan få glæde af det. Vi kan naturligvis være bekymrede for, om der 
fremover vil være psykologfaglige arrangementer i Aabenraa/Haderslev, eller om arrangementer bliver centralt i Aarhus og 

København, hvor flere kan møde frem.  

 
 

 

                                                        


