
DP kreds Sønderjylland 

Styrelsesmøde onsdag den 7.4.21 kl. 20-21 online 

 

Deltagere: Tove, Ingrid og Dorthe 

Afbud: Kristine (vi har ikke hørt fra Poul) 

Velkommen til mødet  social runde 

Godkendelse af dagsorden  

Valg af referent   Dorthe 

Godkendelse af referat fra sidste møde 24.2.21   ok 

Arrangementer i 2021. 

Mandag 17.5 kl. 16-18. Familierettens opgaver ved Ingrid Dircks og dommer 

Niels Deichmann. Ingrid og Niels aftaler indhold og form. 

Borgersalen i Tinglev er booket. Der kan pt være 18 personer. Tove spørger Jette 

Soll, om vi kan booke cafeen også. Dorthe genannoncerer på Facebook i starten af 

maj, hvis der er flere pladser. Dorthe bestiller vand, kaffe/te og en chokolade. 

Dorthe sætter mødet op online, hvis der kommer nyt forsamlingsforbud. 

Kursusdag med Mette Bratlann om ”Kvartvejs” er flyttet til den 23.9. 

Borgersalen i Tinglev er booket. DP har genudsendt kursusopslaget og der kommer 

ny annonce i bladet. Dorthe annoncerer i NUP (netværk for 

uddannelsespsykologer) og beder DP genudsende inden sommerferien. 

Styrelsesmedlemmer deltager gratis jf. beslutning på kredsens generalforsamling 

29.11.17. Husk at tilmelde jer kursset. 

Generalforsamling mandag 8.11 på Skyttegaarden. Skyttegaarden blev booket 

i forbindelse med generalforsamling 2020. Oplæg kl 16 – 17.30 ved Mette Toft-

Nissen fra Sydgaarden om misbrugsbehandling. Derefter generalforsamling og 

middag. Vi skal indkalde skriftligt 10 uger før GF 

Opfølgning på ideer fra sidste møde. Tove følger op med psykologerne på 

børneafdelingen på sygehuset i Aabenraa om temaer i deres arbejde eller specifikt 

fokus på kriseintervention i forbindelse med vanskelige eller tidlige fødselsforløb 

Idé til arrangement i 2022. Oplæg fra palliativt team, sygehuspræst eller psykolog 

tilknyttet hospice 

Økonomi og valg af ny kasserer jf. mail fra regnskabsmedarbejder Riffat og Ingrids mail til 

styrelsen 12.3. Kristine har tilbudt at overtage kassererposten. Dorthe giver besked til Riffat 

Formandskollegiet, opsamling fra mødet 12.3 (vedhæftet). Der er foreløbig ikke nogen, der 

har mulighed for at deltage i døgnseminaret 7-8.5 

Næste møde mandag den 17.5 kl. 18 – 19.30 efter medlemsmødet 


