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• Godkendelse af, om generalforsamlingen er indkaldt rettidigt: indkaldelsen godkendes. 

 

• Formandsberetning: 

 

o Forrige år blev en klage indgivet over afholdt generalforsamling 2019. Klagen 

berørte, at generalforsamlingen ikke var indkaldt rettidigt, at forretningsordenen ikke 

blev fulgt,og at dagsordenen var noteret på en tavle. Bestyrelsen tog klagen til sig 

og har drøftet den med Dansk Psykologforening. I år er generalforsamlingen 

indkaldt rettidigt og forretningsordenen overholdes. Dansk psykologforening har 

godkendt, at dagsordenen skrives på en tavle, hvilket fortsat vil blive gjort for at 

beskytte miljøet for print på papir. 

o Siden sidste generalforsamling har der været arrangeret en række kurser:  

Sandplay, kostens betydning for psykiske lidelser og dagens oplæg om brugen af 

virtual reality-briller i terapi. 

o Formandsberetningen godkendes enstemmigt ved generalforsamlingen. 

 

• Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022: 

o Regnskabet for år 2021 fremlægges. 

o Det næsten-endelige budget godkendes enstemmigt i sin næsten-endelige format. 

Den endelige godkendelse afventes fra Dansk Psykologforening. 

o Budgettet for år 2022 fremlægges. 

o Budgettet godkendes enstemmigt med et obs på at bestyrelsen undersøger, hvilket 

tilskud der gives fra Dansk Psykologforening i år 2022. 

 

• Valg af bestyrelse 

o På valg er hele bestyrelsen. Benedicte Reventlow ønsker at fratræde 

formandsposten. 

o Opstillere til selve bestyrelsen: Benedicte Reventlow, Lisbeth Stenning, Henriette 

Brandtberg og Majken Olesen. 

o Opstillere til suppleant-poster: Susanne Thorsted, Majse Albeck og Mette Bentzen 

o Alle opstillere til bestyrelses- og suppleantposter godkendes enstemmigt. 

o Det drøftes, at bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig og planlægger møderne 

for året, hvorefter suppleanter deltager, når det kan lade sig gøre for dem. 

 

• Evt. 

o Formanden beretter om formandskollegiets møder og den struktur, der er til 

overvejelse ift. de forskellige kredses opbygning. Her overvejes det, om kredsene 



skal følge region. Mette Bentzen fortæller om, hvordan der også er bragt ideer til at 

komme med alternative forslag. 

o Formanden fortæller om, ændringen af de studerendes stemmeret i Dansk 

Psykolog-forening. 

o Samt at generalforsamlingerne fremadrettet skal være tilgængelige online. 

o Det drøftes, hvad og hvem der skal betale ved kurser. Lisbeth Stenning vil 

undersøge reglerne på området. 

o Når det gælder planlægningen af nye kurser, drøftes det, hvad behovet er samt 

muligheden for at undersøge dette ved hjælp af spørgeskemaer. Input udefra er, at 

det godt i højere grad må vedrøre etiske dilemmaer, skabe netværk, være rettet 

mod selvstændige samt det kliniske segment. Som mulighed for at indhente flere 

inputs, drøftes det at udsende spørgeskemaer med spørgsmål til interessante 

emner og pris mere åbne spørgsmål til behov hos den enkelte i kredsen. 


