
Referat fra generalforsamling i Frederiksborg Kredsen d. 29/10-21 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Beretning om kredsens virksomhed det forgangne år 

4. Godkendelse af regnskab for det forgangne år 

5. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år 

6. Evt. medlemsforslag 

7. Godkendelse af budget for det næste år 

8. Beslutning om valgmodel for de kommende 2 år: enten valg af kredsstyrelse på 

generalforsamlingen, eller valg af kredsstyrelse ved urafstemning straks efter generalforsamlingen 

9. Valg af kredsstyrelse eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning afhængigt af, 

hvilken valgform generalforsamlingen har besluttet 

10. Eventuelt 

 

Ad 1 

Signe stillede sig til rådighed som dirigent. Foruden styrelsen minus et medlem, som er blevet syg, deltager 

der 2 medlemmer i generalforsamlingen. 

Ad 2 

Signe forklarede, at dagsorden for generalforsamling i kredsen følger ”Regelsæt (Love, etiske principper og 

normalvedtægter)” fra DP, som udformes for hver DP GF-periode men da der endnu ikke er en ny følger vi 

2018-21 udgaven. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt, men som det fremgår af årsberetningen udskudt 

pga. Corona situationen. 

Signe fortalte, at der findes 3 decentrale enheder: Sektioner, kredse og selskaber, og de to førstnævnte er 

man som medlem af DP ”født ind i”. Kredsene er for de psykologer, der arbejder indenfor det tidligere 

Frederiksborg Amt, og går altså på tværs af sektions tilhørsforhold. 

I betragtning af deltagerantallet har vi ikke brug for en forretningsorden. 

Ad 3 

Signe læser årsberetningen op, som er uddelt i kopi, og bliver lagt på DP’s hjemmesiden under 

”Frederiksborg Kredsen”. Beretningen tages til efterretning. Signe supplerer med at fortælle, at der i stedet 

for bestyrelsen i DP’s forslag på den store GF blev vedtaget ikke en 50 % reduktion af tilskuddet, men 10-20 

% samt at forslaget om at lave kredsene om til at følge regionerne blev nedstemt. 

Der blev lyttet til de decentrale enheders ønske om mere kontakt mellem disse og bestyrelsen i DP, og at vi 

anser os for at være en vigtig kontaktflade til medlemmerne, og vi fik en undskyldning for at den varslede IT 

platform på MitDP endnu ikke var kommet i funktion. Meningen med den er at vi skal kunne kommunikere 

mere direkte med vores medlemmer, og at vi kunne varetage funktionen med at byde nye medlemmer 

velkommen i kredsen. Men det kan vi ikke, når vi ikke ved, hvem de er ? 

Det ser også ud som om en del af vores medlemmer ikke får vores nyhedsmails, selvom de har sat flueben 

ved disse på MitDP. 



Ad 4 

Nina O. gennemgik regnskabet for den forgangne periode, som viser et overskud på 21.990,81 kr. fordi vi 

ikke har brugt nogle penge i det første halvår af 2021 pga. Corona nedlukning nr. 2. Se ”Balance for enhed: 

’420’ hvis du vil dykke ned i detaljerne.  

Ad 5 

Ud over de penge vi har budgetteret med til i dag, som er ca. 14.000 kr. så har vi planer om et kursus til 

foråret i ”Meta-kognitiv terapi”. Belinda laver et udkast til, hvad det vil koste til kasserer Nina O., så Nina 

kan sende det til Riffat i DP, og vi forhåbentlig kan få overført vores overskud til 2022. 

Ad 6 

Der er ikke indkommet nogle medlemsforslag. 

Ad 7 

Vi har ikke lavet noget budget til fremlæggelse, da det afhænger af det vi har beskrevet under pkt. 5. 

Ad 8 

Vi har ikke aktivt besluttet en valgmodel, men talt om at det ikke ville give mening med en urafstemning, 

men derimod om et samarbejde med Københavns Amts’ kreds (og måske København-Frederiksberg) om 

aktiviteter og et mulig løsningsforslag midt mellem amter og regioner til næste GF i DP. 

Vi har talt om, at der kommer 40-50 medlemmer til vores kurser, men meget få til årsmøder og generalfor-

samlinger, og at vi måske skal holde næste GF i en pause på et kursus. Det bliver i givet fald i foråret 2023. 

Ad 9 

Belinda, Nina O. og Signe genopstiller til styrelsen, mens Nina A. har valgt at stoppe i styrelsen af private 

grunde, og ingen af de to deltagere i generalforsamlingen kan for nuværende forestille sig at gå ind i 

styrelsesarbejdet. 

Ad 10 

Ikke noget.  

 


