
Referat årsmøde DP, kreds Sønderjylland den 

8. November 2021 

Sted: Skyttegården, Aabenraa 

Til stede: 23 personer 

 

1. Valg af dirigent. Ingrid Dircks bliver valgt.  

2. Dirigenten redegør for at kredsen følger forretningsorden. Der er ikke nogle bemærkninger 

til dagsordenen.  

3. Styrelsens beretning v/ Dorthe:  

Styrelsen har i år bestået af Ingrid Dircks, Tove Lorenzen Fruelund, Kristine Mikkelsen, Poul 

Hougaard, og Dorthe Beck Frederiksen. Dorthe (mig) har varetaget opgaven som formand. Kristine 

har overtaget opgaven som kasserer efter Poul, som måtte stoppe i styrelsen pga. sygdom. Vi takker 

for en stor indsats på forskellige poster gennem mange år. 

Styrelsen har i år haft møder i forbindelse med arrangementer og online.  

Styrelsens fokus har igen i år været på lokale arrangementer med et fagligt og et socialt indhold. Vi 

har i mindre grad været optaget af fagpolitiske spørgsmål, herunder bestyrelsens arbejde med etik 

og det nye arbejdsprogram 

  

Arrangementer 

Vi har afholdt 2 arrangementer i 2021 ud over årsmødet, som vi holder i dag. Corona satte grænser i 

forårets aktiviteter. 

Styrelsen er meget glade for, at Mette Toft Nissen sagde ja til at holde et inspirerende oplæg om 

misbrugsbehandling i dag. 

Vi holdt et fyraftensmøde i 17. maj om familierettens opgaver med psykolog Ingrid Dirchs og 

dommer Niels Deichmann i Borgersalen i Tinglev. Det fungerede godt at lade 2 faggrupper mødes 

om et fælles emne. Der var 17 deltagere. 

Vi afholdt heldagskursus i september med psykolog Mette Bratlann om Kvartvejs / kvartvejskrisen 

og det almenpsykologiske perspektiv på livsovergange og oplevelser af sårbarheder. Der var 28 

deltagere. 

  

Økonomi 

Styrelsen har igen i år ønsket at kredsens tilskud fra DP skal komme medlemmerne til gavn både 

fagligt og socialt jf. retningslinjerne for anvendelse af de decentrale enheders midler. Vi har haft 

meget begrænsede udgifter til de faglige arrangementer. Det første var gratis og til det næste tog vi 

deltagerbetaling, som dækkede underviserens løn og forplejning. Vi prioriterer årsmødet højt som 

den tilbagevendende mulighed for at mødes på tværs til fagligt input, udveksling, netværk og 

hygge. Vi har derfor prioriteret, at årsmødets deltagere igen får kaffe/te, kage til årsmødet og 3 

retter til middagen, da flere retter giver mere tid og ro til hygge og snak. Der er en valgfri 

drikkevare til maden. 

Vi har fået meget fin hjælp fra sekretariatet til annoncering, betalinger og overblik over økonomi. 

  

Kreds Sønderjylland og den større sammenhæng 



DP bestyrelsen inviterede forud for generalforsamlingen de decentrale enheder til at bidrage med 

input til den nuværende decentrale organisering. Styrelsen bidrog med beskrivelse af vores 

aktiviteter i kredsen og med vores bekymringer for, at det lokale vil nedtones, hvis DP centraliseres. 

På generalforsamlingen blev det vedtaget af fastholde den nuværende organisering med lokale 

kredse. 

I år har vi heller ikke været repræsenteret ved møderne i Formandskollegiet. 

Den nye styrelsen må drøfte, om og hvordan vi skal bestræbe os på at være repræsenterede i de 

centrale fora. 

  

Styrelsens tanker om 2022 

Den nuværende styrelse har umiddelbart ideer om, at fokus i 2021 fortsat skal være på at bidrage til 

at sikre, at der er faglige arrangementer lokalt og at veksle mellem større arrangementer med 

eksterne oplægsholdere / undervisere og mindre arrangementer med kombineret lokalt fagligt og 

socialt islæt. Vi forestiller os at fortsætte med 2-3 arrangementer om året + årsmødet. Vi vil fortsat 

holde arrangementer i Tinglev og Aabenraa, hvor vi har adgang til gode lokaler, men vi er åbne 

over for invitationer. Vi har en stående invitation til Sønderborg. 

Vi er glade for at Bettina og Simon har sagt ja til at fortælle om Det psykologfaglige arbejde på 

Afsnit for børn og unge på fyraftensmøde den 22.1. (se opslag) 

Overført punkt fra 2020. Et forslag til den nye styrelse kunne være at undersøge, hvad der ellers 

foregår lokalt af arrangementer for psykologer fx arrangeret af de privatpraktiserende, tillidsmænd 

osv. og undersøge, om der er fordele i at samarbejde om arrangementer. Den ny styrelse kan også 

undersøge mulighederne for at gå over grænserne og samarbejde på tværs med Ribe og Vejle. 

Den nuværende styrelse foreslår, at vi inviterer en fra DP bestyrelsen eller Komité for etik med til 

årsmødet 2022, så vi kan høre om, hvad der blev besluttet om handlingsprogrammet 2021-24 og om 

etikarbejdet i DP. 

Styrelsens og jeres forslag til kommende arrangementer drøftes under punkt 7. Herunder kan vi 

også drøfte, hvordan vi fremover balancerer at være tæt på / komme tættere på, hvad medlemmerne 

i kredsen er optaget af og har lyst til at møde frem til, og hvordan vi kommer tæt på, hvad DP 

centralt er optaget af, og hvordan styrelsen kan bidrage til, at det får noget at gøre med os i 

Sønderjylland. 

 

Der var enkelte bemærkninger fra kredsen til beretningen, som bestyrelsen tager til efterretning. 

 

1. Regnskab og budget. Kristine som er kasserer er syg i dag. Hun har forberedt dette indlæg 

på skrift, som bliver læst op:  

 

Beretning vedr. økonomi i Kreds Sønderjylland, 

Generalforsamling d. 8.11.21. 

Vi skal have godkendt regnskabet for regnskabsåret 2020. 

Regnskabet styres i væsentlig grad af DP, hvorfor vi i Kredsstyrelsen (herunder undertegnede som 

kasserer) har kontakt til regnskabsmedarbejder Riffat Ahmad fra hovedkontoret i Stockholmsgade. 

Hovedgrundlaget i vores budget er det årlige tilskud, som DP giver til medlemmerne i kredsene. 

Aktuelt er det 25 kroner per person i hvert kvartal, dvs. 100 kr per person for året 2020. I 

Kredsstyrelsen anvender vi tilskudsmidlerne efter DP’s retningslinjer. 

Regnskabet for 2020 indeholder oversigt over indtægter og udgifter, samt balance mellem passiver 

og aktiver. 



Indtægterne består af tilskud fra DP (21.050 kr) og indtægter fra arrangementer i kredsen 

(10.400kr), i alt: 31.450 kroner. 

Udgifterne består af er mindre beløb til forplejning i Kredsstyrelsen (200kr) samt renteudgifter 

(118,49kr) og udgifter til arrangementer (9.300 kr plus 6.047,16 kr), i alt: 15.665,65 kroner. 

Resultatet for regnskabsåret 2020 er et overskud på 15.784,35 kroner. 

Hvis man ser på balancen for passiver og aktiver, så kan man se, at der fra regnskabsåret 2019 blev 

overført et beløb på 8.051,38 kroner. Dermed var kassebeholdningen for Kreds Sønderjyllands 

konto per 1. januar 2021: 23.835,73 kroner. 

(Beløbet på 1000kr - rubriceret under skyldig til andre - er et beløb, som har været en forudbetaling 

til 2021, men som blev parkeret på 2020-regnskabet). 

Kan regnskabet for 2020 godkendes? 

Hvis der er spørgsmål til regnskabet, så skriv dem ned. Så vil ut. forsøge at svare på disse hurtigst 

muligt. 

Venlig hilsen Kristine Mikkelsen, Kasserer i Kreds Sønderjylland 

 

1. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag  

2. Valg af kredsstyrelse. Genvalg til den siddende styrelse.  

3. Eventuelt. Til årsmøde til næste år har styregruppen overvejet at invitere et medlem fra DP´s 

bestyrelse eller et medlem af etisk komite til at holde et oplæg. Med henblik på kommende 

arrangementer i 2022 er der noteret følgende forslag: Traume og traume behandling, 

funktionelle lidelser, informationer fra et palliativt team, gaming v/ Anne West Stenbro fra 

Forskningsklinikken for Ludomani eller Dabeco, oplæg ved Florence McLean, ICD 11, 

emne om samarbejdet mellem læge/jordmoder/psykolog i forbindelse med den tidlige 

kontakt og tilknytning, oplæg ved læge Filip Gøjdel om korttidsterapeutiske forløb, 

arrangement med NEFOS, organisation for pårørende til mennesker der har begået 

selvmord. Der gives respons fra forsamlingen med flere tilkendegivelser om at de nævnte 

emner lyder spændende.  

 

Referent 

Tove Lorenzen Fruelund 
 


