
Referat af styrelsesmøde den 21.6 2022 

Deltagere: Neela, Hans og Susie 

1. GF- økonomi 

Vi har maksimalt 170.000 kr. til alt i generalforsamlingen. 

Derfor:  

• Huane koster 168.000. I denne pris er der ikke medregnet: Dirigent+ 

transport. Oplægsholdere+ transport. Transport og overnatning for 

medlemmerne, og ej heller en buffer til uforudsete ting.  

• Vi beregner følgende: 

o ca. 10.000 + transport til dirigenten.  

o 40.000 til begge oplægsholdere inklusive transport.  

o 3000 til transport for medlemmerne 

o At medlemmerne selv betaler overnatning 

• Vi prøver at finde et billigere sted end Huane. Neela under søger prisen hos 

Kulturhuset, København , og Susie undersøger muligheder og pris hos IDA. 

• Vi prøver stadig med lokale til 100 personer, men til festen regner vi med 60-

80 personer max. Vi regner med, at vi kun kommer til at betale for det antal 

personer, der er tilmeldt. Måske kun 60 deltagere= 60.000 kr. 

• Vi sætter medlemsbetalingen for festen til 500 kr. Ved 60 deltagere til festen, 

giver det 30.000 kr. Medlemmerne skal også betale egen overnatning. 

• Neela finder og kontakter oplægsholdere: Et fagligt indlæg om dagen, og et 

comedyindlæg ved festen om aftenen. Neela spørger Malene fra One Division, 

om hun har navne. 

2. GF- datoer 

• GF afholdes 26. november 

• Indkaldelse til GF senest ultimo august 

• Medlemmer indsende forslag til GF senest 14.9 

• Medlemmer stille op til poster senest  1. oktober 

• Vi afholder 3-4 onlinedebatter i løbet af oktober 

• Vi udsender dagsorden og bilag senest 3.11 



3. Næste møde 

Indbyrdes rollefordeling for GF 

 

Fortsættelse af styrelsesmødet v/ Hans og Susie: 

 

4. Datoer for onlinedebatter 

Vi foreslår følgende tre datoer, alle kl. 17.15 – 18: 

• Tirsdag den 20. september 

• Onsdag den 5. oktober 

• Torsdag den 20.10 

 

           5. Nyhedsbrev 

               Susie laver udkast til nyhedsbrev. Emner vi gerne vil have med er: 

• Orientering om GF i København samt dato og evt., tidspunkterne 10 – 

17. 

• Efterlysning af nye styrelsesmedlemmer – melde sig frem til 1. 

oktober 

• Mentorordningen+ link til hjemmesiden med mentorordning 

• Arbejdet for arbejds- og organisationspsykologer 

• Vejledningen til kredskontaktpersoner 

• Om de første resultater af spørgeskemaundersøgelsen 

• Info til borgere om forskelle på psykolog, psykiater og psykoterapeut 

 


