
DP kreds Sønderjylland 

Styrelsesmøde mandag 17.5.21 kl 18-19 

 

Deltagere: Tove, Ingrid og Dorthe 

Afbud: Kristine  

Mødet blev holdt i forlængelse af fyraftensmøde om Familierettens opgaver ved Ingrid Dircks 
og dommer Niels Deichmann. De 13 deltagere fik en god information om familieretten, om de 
børnesagkyndige psykologers opgaver og om samarbejdet mellem dommer og psykolog. 

Godkendelse af dagsorden  

Valg af referent   Dorthe 

Godkendelse af referat fra sidste møde 7.4.21 ok 

Arrangementer i 2021. 

Kursusdag med Mette Bratlann om ”Kvartvejs” den 23.9. Dorthe har 
kontakten til Mette. Borgersalen i Tinglev er booket. Tove er tovholder på det 

praktiske omkring forplejning efter tilmeldingsfristen 9.9. Dorthe annoncerer i NUP 
(netværk for uddannelsespsykologer) og beder DP genudsende til kreds 
Sønderjylland, Vejle og Ribe inden sommerferien.  

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

Årsmøde og generalforsamling mandag 8.11 kl 16-20 på Skyttegaarden. 
Skyttegaarden blev booket i forbindelse med generalforsamling 2020.  

Oplæg kl 16 – 17.30 ved Mette Toft-Nissen fra Sydgaarden om 
misbrugsbehandling. Kristine er tovholder på inden 19.8 at få en kort beskrivelse 
fra Mette om hendes oplæg, så det kan komme med i invitationen. Efterfølgende 
generalforsamling og middag. Vi skal indkalde skriftligt 10 uger før GF.  

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 og evt. ombooking til borgersalen. 
Tove er tovholder på at få kort beskrivelse fra Bettina og Simone til invitationen. 

Idé til arrangement i 2022. Oplæg fra palliativt team, sygehuspræst eller psykolog 
tilknyttet hospice. Dagens arrangement viste os, at det er fint med forskellige 
faglige vinkler på et fælles emne. 

Økonomi ikke nyt 

Formandskollegiet vi deltog ikke i døgnseminaret 7-8.5 

Næste møde torsdag den 19.8 kl 19 – 20.30 online. Ændret til torsdag den 12.8 

Dorthe laver dagsorden og opretter mødet. Foreløbig dagsorden: Praktisk om kursusdagen den 
23.9, indkaldelse til årsmøde og generalforsamling og drøftelse af arrangementer i 2022. 


