
Referat for KAPS’ generalforsamling, d. 22. Oktober 2020, kl. 17.15-18.30 
Foruden styrelsen deltog 9 medlemmer i generalforsamlingen. 
 

1. Kort velkomst ved formanden. 
Niels Morre byder velkommen. 
 

2. Valg af referent og ordstyrer 
Mads Huse vælges til ordstyrer og Søren Madsen vælges til referent. 
Dagsorden er godkendt af generalforsamlingen. 
 

3. Mundtlig beretning v. formanden 
Niels Morre fremlagde styrelsesberetningen. 
 
Der udtrykkes fra fremmødte et ønske om, at det geronto-psykologiske område prioriteres som punkt på 
KAPS’ fremadrettede dagsorden. Det tilkendegives fra styrelsen, at Covid-19 og de udfordringer, det 
medførte for særligt Vingsted kurset, i indeværende periode har taget prioritet på bekostning af blandt 
andet voksenområdet. 
 
Styrelsesberetningen godkendes. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, 2019 
Mads Huse fremlagde regnskabet. Det blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Aktuel status for økonomien 
Mads Huse fremlagde et overblik over indeværende års økonomi, som den ser ud pt. 
 

6. Godkendelse af budget for 2021 
Mads Huse fremlagde et udkast for KAPS’ budget for 2021. 
 
Fra salen blev der spurgt til musikposten ved Vingsted-kurset, og der blev givet en forklaring herpå. 
 
Der bliver fra salen spurgt til, om Vingsted-kurset altid er for børn- og familieområdet. Der udtrykkes 
interesse for, at der kunne arrangeres et voksenarrangement i forbindelse med Vingsted-kurset. 
Styrelsen vil se på muligheden herfor. 
 

7. Valg til styrelse 
Niels Morre fortalte kort om, hvad det indebærer at være medlem af styrelsen. 
Søren Madsen fortalte kort om, hvordan det har været at være nyt medlem af styrelsen. 
 
Niels Morre, Mads Huse, Susanne Zajac, Nanet Nielsen og Søren Madsen genopstiller til styrelsen. 
Charlotte Thusing genopstiller ikke. 
 
Alle opstillede vælges ind af generalforsamlingen og udgør den nye styrelse. 
 
Som ressourcepersoner ift. Voksenområdet, som styrelsen kan trække på ved behov, vælges Daniella W. 
Villadsen og Pernille Gerner. 
 
 



8. Punkter til evt. 
- Forslag til arbejdsprogram for DP 2021 – 2024 

KAPS’ medlemmer opfordres til at indsende ønskede punkter til arbejdsprogrammet til kaps@kaps.nu 
 

- Ønsker til KAPS-arbejdsopgaver I perioden 2020-2021 
Der udtrykkes fra flere i salen et stærkt ønske om, at der kæmpes for rettighederne og vilkår for 
psykologerne på voksenområdet, som oplever at skulle kæmpe for at få supervision og tillæg for 
autorisation, m.m. 
 


