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Referat 

1. Valg af dirigent 

Kirsten vælges som dirigent 

2. Valg af referent 

Anne vælges som referent. 

3. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes 

4. Formanden aflægger beretning for 2021 

Vi har i løbet af året genoptaget bestyrelsesmøder efter en lang pause pga. corona. Vi har 

valgt at skyde kurset med Mia Damhus til d. 17/3-21 og i den forbindelse også holde et 

møde omkring selskabets aktiviteter fremadrettet, hvor interesserede kan deltage og give 

ideer til kommende kurser og aktiviteter. Der er også plads i selskabets styrelse og vi vil 

meget gerne have nye interesserede medlemmer ind. 

Bestyrelse har følgende ideer til kurser fremover:  

-          Autisme og ICD-11 med Dorte Bek-Pedersen 

-          Autisme og skolevægring  

-          Autisme og sanseforstyrrelser  

-      Autisme og selvskade (evt. ved Helle Vallentin) 



-      Autisme og tilknytning - forældreperspektiver 

-          Pædagogisk-praktisk værktøjskasse ift. autisme 

 

Arbejdet i bestyrelsen 

Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi har delt opgaver og ansvar i mellem os 

– om end det i det forgangne år har været med aktiviteter i det små. 

Arbejdet har generelt været præget af god stemning og spændende udvekslinger om vores 

fælles interesse, autisme, samtidig med at vi har arbejdet for selskabets formål. 

Vi har også i år været påvirket af store arbejdsmængder i vores respektive jobs, hvilket har 

betydet, at vi har måtte neddrosle vores forventninger til omfanget af bestyrelsesarbejdet og 

deltagelse i psykologforeningens øvrige udvalg og råd. 

Vi hilser nye medlemmer af bestyrelsen meget velkomne. 

5. Aflæggelse af regnskab   

Regnskabet gennemgås og godkendes.  

6. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet fastholdes på 150 kr om året.  

7. Valg til selskabets styrelse 

Kirsten, Malcolm og Anne genopstiller. Elisabeth og Nina må desværre forlade os pga. 

arbejde / opgaveskrivning, og vi takker for dejligt selskab og god indsats og glæder os til at 

se jer til arrangementer fremover. Vi byder Bodil rigtigt hjerteligt velkommen i styrelsen.  

8. Konstituering af selskabets styrelse 

Bestyrelsens konstituerer sig som flg.: 

Formand:   Kirsten Friis Andersen 

Næstformand:  Malcolm Bang 

Kasserer:  Anne Foder 

Bestyrelsesmedlem:  Bodil Garne 

9. Dato for næste møde i styrelsen  

Mandag d. 7/2-22, kl. 18.00-20.30 i DP’s lokaler 

10. Eventuelt  

Der er ikke noget under punktet eventuelt.  

 

Vi takker for et hyggeligt og produktivt møde..! :-) 


