
 

 

DP kreds Sønderjylland                 31.1.23      

Styrelsesmøde onsdag 18.1.23 kl 18.30 – 21.00 

  

Deltagere: Tove, Ingrid, Laila, Lisbeth og Dorthe 

Afbud: Kristine 

Godkendelse af dagsorden - ok 

Valg af referent   Dorthe 

Velkommen til Laila og Lisbeth som nye medlemmer i styrelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde den 7.11.22 hvor vi konstituerede os efter 

generalforsamlingen - ok 

Arrangementer – evaluering af afholdte 

Årsmøde 7.11.22 med oplæg ved Johanne Bratbo. Enighed om at det var et meget 

relevant oplæg, der gav anledning til drøftelser af etikken i hverdagen  

Årsmødet, praktisk. Enighed om at Skyttegården er et fint sted med dejlig mad og venligt 

personale. Prisen er rimelig.  

Fyraftensmøde 18.1.23 om hypnose i praksis med Anne-Mette Bloch og Dorthe Beck 

Frederiksen. Det var et godt arrangement, hvor de 20 deltagere fik inspiration og 

anvendelige øvelser og scripts til fokuseret opmærksomhed og hypnose. Der var stor 

tilfredshed med, at vi havde bestilt smørrebrød og kaffe/te. 

Økonomi 

Saldo 30.960,91 kroner 

Vi prioriterer økonomi til middag til årsmødet, servering til de fyraftensmøder, hvor oplægsholder kun 

skal have vingave, og at styrelsesmedlemmer kan deltage gratis i (heldags)arrangementer med 

deltagerbetaling. 

DP har fået nyt afregningssystem xExpence. Regninger skal sendes direkte til DP faktura@dp.dk, og 

Kristine og Dorthe kvitterer elektronisk. 

 

Arrangementer – kommende  

Årsmøde og generalforsamling 2023.  

Mandag den 13.11 kl. 16-20. Ingrid har kontakten til Skyttegården.  

Oplæg ved psykolog Elena Larsen om eventyr- og tegneterapi kl 16-18.  

Ingrid har kontakten. 

mailto:faktura@dp.dk


 

Andre arrangementer  

 

Styrelsen vil fortsat planlægge 4-5 arrangementer årligt incl. årsmødet. Vi vil stræbe efter 

2-3 fyraftensmøder á 2-2½ times varighed kl 16-18 (18.30) og 1 dagsarrangement. 

Årsmødet er kl 16-20 med oplæg, generalforsamling og middag. Årsmødet holder vi på 

Skyttegården. Vi vil holde dagsarrangementer i Tinglev og fyraftensmøder i Tinglev eller 

på UC-syd i Aabenraa. Vi er åbne for andre muligheder. 

 

Praktisk så skal vi finde en løsning på, at døren ud til parkeringspladsen kan være åben 

eller vi skal have en åben telefon. 

 

  

Fyraftensmøde marts 

RCT Haderslev, Sabrine Brødsgaard Nielsen – oplæg om traumer og traumebehandling  

Tirsdag 14.3 kl 16 – 18.30 

UC-Syd i Aabenraa, lokale B015 (gratis lån af lokale) 

Forplejning fra kantinen - kaffe/the, vand, sandwich har en pris på 75 kr. pr. deltager 
Pris for pålæg 4.200 + moms  

Deltagerbetaling kr. 100 kroner 

 

- Lisbeth har kontakten og får tekst til opslag fra Sabrina. Lisbeth og Dorthe laver opslag 

 

 

Fyraftensmøde maj 

Vi håber på, at en fra kredsen vil fortælle om sit arbejde for en vin-gave eller honorar 

Evt. tirsdag 9.5 eller 10.5 

Borgersalen i Tinglev (forhåbentlig) 

- Tove har spurt en, der desværre ikke har overskud efter sygdom 

- Kristine spørger en, hun kender 

- Laila spørger en, hun kender 

-  

 

Dagskursus september 

Ulla Weeke, kropsterapi ”at danse med nervesystemet”  

11.9, 12.9 eller 14.9 

- Ingrid har kontakten. Vi afventer svar fra Ulla Weeke om dato og pris 

 

Formandskollegiet – styrelsen, den lille og den større sammenhæng 

Der er møde i Formandskollegiet den 7.3 i København. Dorthe har givet besked om, at ingen fra 

styrelsen har mulighed for at deltage 

 

Næste møde i forbindelse med arrangementet tirsdag 14.3 (kl 18.30 – 20) 

 

 

 


