
DP kreds Sønderjylland          

Styrelsesmøde torsdag den 23.9.21 kl 16-17 

 

Deltagere: Tove, Ingrid. Kristine og Dorthe 

Godkendelse af dagsorden ok 

Valg af referent   Dorthe 

Godkendelse af referat fra sidste møde 12.8 ok 

Trivsel og nyt ”bordet rundt”  

Arrangementer  

Kursusdag med Mette Bratlann om ”Kvartvejs” den 23.9.  vi havde en meget fin 

inspirerende dag med 27 deltagere fra mange steder, selvstændige og offentligt ansatte 

Vi sender faktura fra Mette Bratlann og fra Borgerhuset til DP 

 

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 til Ingrid om antal efter tilmeldingsfristen 25.10 

Oplæg kl 16 – 17.30 ved Mette Toft Nissen fra Sydgaarden om misbrugsbehandling. 
Kristine har kontakten med Mette. Tove køber vingave til Mette. 

Generalforsamling  

Dirigent - Ingrid 

Formandsberetning - Dorthe 

Økonomi – Kristine 

Valg af kredsstyrelse – Tove og Kristine ”prikker” nogen 

Forslag? 

Arrangementer 2022 

Vi har indkaldt rettidigt 

Dorthe beder DP genudsende invitationen til medlemmerne 

 

 

 



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. Dorthe 
giver Tove besked om antal efter tilmeldingsfristen 13.1 

Dorthe laver reklame på kredsens FB 

Vi beder DP sende ud til medlemmerne medio november, efter årsmødet 

 

Idéer til arrangementer 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. Narrativ soma / psykolog Kirsten Børsting Mikkelsen. 
Besøg fra den nye bestyrelse eller komite for etik evt. til årsmødet 2022 

 

Vi bringer vores forslag op på årsmødet / generalforsamlingen 8.11 

 

Økonomi – vi har en fin beholdning til udgifterne fra dagens kursus og det kommende årsmøde & 
generalforsamling 

Kredsstruktur  forslag fra bestyrelsen om forenkling blev ikke vedtaget på GF 11-12.9, dvs. vi har 

foreløbig de eksisterende 16 kredse 

Formandskollegiet vi har ikke deltaget i møderne 

Næste møde i forbindelse med årsmøde og generalforsamling 8.11.  Socialt arrangement for styrelsen 
den 21-22.1.22 

 

 

 


