
 

Selskab for religionspsykologi og eksistens 

Styrelsesmøde 25.1.2023 

Virtuelt møde 

 

Til stede: Aida Hougaard Andersen, Heidi Frølund Pedersen, Carrie Lynne Lautrup, Cecilie Evans 

Jensen, Sebastian Bloch, Dorte Toudal Viftrup, Peter la Cour (referent). 

 

1. Evaluering af vores første arrangement: Symposiet på SDU 19. januar 20234 

Der blev gennemført en kort skriftlig evaluering i slutningen af symposiet. 28 af de ca 35 deltagere 

deltog i evalueringen. 

Der var helt gennemgående helt overstrømmende positive tilkendegivelser med symposiet, og flere 

fandt det på høje tid, at området blev fagligt organiseret. Der fremkom desuden mange ønsker til 

fremtidige aktiviteter, emner og mødeformer. Styrelsen tager alle forslag til efterretningen. 

Det synes som om der vil være mulighed og ønsker omkring 1-2 fyraftensmøder om året samt et 

større fysisk kursus/møde under DP foruden vores årsmøde/GF, der ligger næste gang i efteråret 

2023. Dato for dette må bestemmes ved næste møde. 

2. Forslag til akronym og logo for selskabet 

Der var kun stillet et forslag til akronym: RelEx. Dette blev vedtaget. Logo blev foreslået som en 

kombination af DPs psi og akronymet. Forslag til logo er rundsendt og forslaget er indsat dette 

referat. Endelig beslutning om dette ved næste møde. 

3. Styrelsesmøder 

Som nyt selskab er der en del usikkerhed om sædvanlige procedurer i DP. Der skal indhentes en del 

know-how om daglig drift. 

Vi talte om det økonomiske system zexpence og fastslog, at udgifter til fx transport og forplejning 

til styrelsen i forbindelse med møder og arrangementer skulle dækkes af selskabet. Styrelsen skal 

således indsende transportopgørelser i forbindelse med symposiet i zexpence for at få dem dækket. 

Det var uklart, hvorvidt vi disponerede afregning fra kursister og afregning af forplejning under 

symposiet. Vi håber på snarlig afklaring fra DP central omkring økonomi og medlemmer, 

indmeldelse og konto mv. 



Kasserer Carrie er i kontakt med DPs regnskabsmedarbejder Riffat omkring de fremtidige 

procedurer, der langt fra er afklaret på nuværende tidspunkt. 

4. Fremtidige arrangementer 

Der brainstormedes omkring mulighederne for fremtidige emner. Vi var som nævnt enige om at 

sigte på 2 fyraftensmøder og et kursus foruden årsmøde og GFsom fremtidigt aktivitetsniveau 

Følgende navne blev nævnt som mulige kursusholdere: Tatjana Schnell, Joachim Meyer, Kenneth 

Pargament, Lars Danbolt. 

Følgende emner blev nævnt: Unge og mistrivsel i et eksistentielt perspektiv. Religiøs coping. 

Beslutninger: Cecilie går videre med Joachim Meyer mhp på fyraftensmøde omkring Unges 

mistrivsel i eksistentielt perspektiv. 

Peter og Heidi (og Aida og Sebastian) går vider emed planer om et heldagskursus om religiøs 

coping I DPs regi (med god tid til forhåndsgodkendelser i de enkelte specialeuddannelser) 

Vi skal lægge hovedet i blød mht et godt navn til årsmødet. 

5. Formidling 

Sebastian færdiggør en lille tekst til hjemmesiden om symposiet 19.janaur. 

Webside-redaktør i DP: Michelle Lagergaard: mil@dp.dk.  

Der er helt uproblematisk samarbejde med hende omkring hjemmeside-tingene.   

6. Datoer for styrelsesmøder i foråret 

2. marts 2023 kl. 19.30 online 

13. april 2023 kl. 19.30 online 

4. maj 2023 kl. 19.30 online  

1. juni 2023 kl 17:00 fysisk møde hos medlem Sebastian, Odense 

Medlemsmøde og GF 2023: ? 

Medlemsmøde og GF 2024: ? 

mailto:mil@dp.dk

