
Referat fra generalforsamling i Dansk 

Psykolog Forenings kreds Sønderjylland den 7. 

november 2022 på Skyttegården, 6200 

Aabenraa. 

  

Forud for generalforsamlingen var der et spændende oplæg fra Johanne Bratbo fra  Komité for Etik 

om: “Etik og etisk reflektion i hverdagen - redskaber til kvalitet og trivsel eller fejlfinding?” 

  

Formand Dorthe Beck Frederiksen byder velkommen ved kredsens generalforsamling. 

  

15 personer er tilstede: 

Indledningsvist præsenterer de tilstedeværende personer sig. 

Dorthe, Helena, Lisbeth, Luc, Lene, Charlotte, Laila, Jeanette, Ingrid, Anne Mette, Christine, Anne 

Sophie, Clara, Betina, Tove 

  

1. Valg af dirigent. Ingrid Dircks bliver valgt. 

2. Fastsættelse af forretningsorden. Ingrid Dircks tilkendegiver, at generalforsamlingen er 

indkaldt til tiden. Der er ingen kommentarer eller spørsmål fra forsamlingen til dagsordenen. 

3. Beretning ved formand Dorthe Beck Frederiksen bliver givet: 

“Styrelsen har i år bestået af Ingrid Dirchs, Tove Lorenzen Fruelund, Kristine Mikkelsen og Dorthe 

Beck Frederiksen. Dorthe har varetaget opgaven som formand, og Kristine har varetaget opgaven 

som kasserer. Sekretæropgaven har vi delt. 

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

de seneste år været på afholdelse af lokale arrangementer med et fagligt og socialt indhold. 

Arrangementer: 

Vi har afholdt 4 arrangementer ud over årsmødet, som vi afholder i dag. 

Styrelsen er meget glade for, at Johanne Bratbo sagde ja til at holde et inspirerende oplæg om 

arbejdet i Komité for Etik. 

Derudover har vi i det forgange år holdt: 

• fyraftensmøde den 20. januar 2022, hvor Bettina Bundgaard Mark fortalte om 

psykologfunktionen på børneafdelingen på Aabenraa sygehus.  

• fyraftensmøde den 27. april 2022, hvor Christiane Ross-Jepsen fortalte om 

psykologfunktionen på afdelingen for Hjerne- og nervesygdomme på Aabenraa Sygehus 

• Den 9. juni 2022 hørte vi oplæg fra Florance McLean om hendes forskning i fællestræk ved 

seriemordere og perspektiver på forebyggelse. 

• Vi holdt dagskursus med læge Anna Knakkergaard om hypnoterapi med børn og unge den 

23. august 2022. Det var en meget praksisnær dag med mange eksempler på og øvelser i, 

hvordan man kan anvende hypnose. 

Økonomi: 

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

og socialt jf. retningslinjerne for anvendelse af de decentrale enheders midler. Fyraftensmøderne var 

gratis for deltagerne, og vi havde udgifter til forplejning. Vi tog deltagerbetaling for de 

arrangementer, hvor oplægsholderne fik løn. 



Vi prioriterer årsmødet højt som en tilbagevendende mulighed for at mødes på tværs til fagligt 

input, udveksling, netværk og hygge over en god middag. 

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

indført en ny proces i forhold til fakturaer og udlæg. 

Kreds Sønderjylland og den større sammenhæng: 

I år har vi ikke været repræsenteret ved møderne i Formandskollegiet. Den nye styrelse må drøfte 

om og hvordan, vi skal bestræbe os på at være repræsenterede i de centrale fora. 

Styrelsens tanker om 2023: 

Den nuværende styrelse har umiddelbart ideer om, at fokus i 2023 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 arrangement med kombineret lokalt fagligt og 

socialt islæt. Vi forestiller os at fortsætte med 2-4 arrangementer om året + årsmødet. Vi vil fortsat 

holde arrangementerne i Tinglev eller Aabenraa, hvor vi har adgang til gode lokaler. Vi er åbne for 

andre muligheder. 

Ideer til arrangementer overført fra generalforsamling 2021 og styrelsesmøder: 

- Traume og traumebehandling (Vibeke Adler) 

- Funktionelle lidelser (voksne) 

• Gaming og ludomanien (forskningsklinikken for ludomani, Anne West Stenbro) ICD11 

• Samarbejde mellem jordemoder, læge, psykolog, sundhedsplejerske om den tidlige kontakt 

og tilknytning 

• Korttidsterapeutiske forløb (læge Filip Gøjdel) 

• NEFOS støtte til pårørende efter selvmord 

• Hospice 

• Opfølgning på kursusdag om hypnoterapi med børn, workshop 

Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt. 

  

4. Regnskabet for regnskabsåret 2021 bliver fremlagt af Kristine Mikkelsen. Der bliver omdelt et 

ark med oversigt over regnskabet. Regnskabet har i mange år været varetaget af tidligere kasserer 

Poul Hougaard og er fortsat i samme ånd. Vi har en god økonomi med et overskud på 9.830,90 kr. 

Vi får i kredsen god hjælp fra sekretariatet i København. Regnskabet blev godkendt. 

  

5. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag. 

  

6. Valg. Lisbeth Kabell Nissen og Laila Amir Jean Jensen melder sig til at være med i styrelsen og 

bliver valgt ind sammen med den resterende styrelse bestående af Ingrid Dirchs, Kristine 

Mikkelsen, Dorthe Beck Frederiksen og Tove Lorenzen Fruelund, som bliver genvalgt. 

  

7. Eventuelt herunder forslag til kommende arrangementer. Dorthe informerer om, at der er ved at 

blive planlagt et arrangement i forlængelse af det tidligere afholdte kursus om hypnoterapi. Det 

bliver onsdag den 18/1 2023 i Tinglev med et kort oplæg og med en praktisk vinkel. Udover de i 

beretningen ovennævnte temaer og forslag til arrangementer bliver der på generalforsamlingen 

nævnt flere forslag som fx: 

1. Sara Daniel fra Hillerød om tilknytningsmønstre ved voksne. 

2. EMDR ift. traumebehandling 

3. Anders Sørensen ift. udtrapning af psykofarmaka, medicinering og virkning. 

4. LSD som godkendt præparat. 



5. Et medlem (Anne Sophie) vil gerne fortælle om hendes arbejdsområde ift. arbejdet 

på Sønderborg sygehus omkring kræftpatienter, døende og det palliative team. Et 

andet medlem (Anne Mette) tilbyder at fortælle om de privatpraktiserende arbejde. 

  

Referent 

Tove Lorenzen Fruelund 
 


