
 

 

DP kreds Sønderjylland                 15.3.23      

Referat til styrelsesmøde tirsdag den 14.3.23 kl 18:30 – 20:00 i forlængelse 

af fyraftensmøde 

  

Deltagere: Tove, Laila, Lisbeth, og Dorthe 

Afbud: Ingrid og Kristine 

Godkendelse af dagsorden - ok 

Valg af referent   Dorthe 

Godkendelse af referat fra sidste møde den 18.1 - ok 

Arrangementer – evaluering af afholdte 

Fyraftensmøde 14.3 om Traumer og traumereaktioner v/ Sabrina Brødsgaard Nielsen fra 

RCT i Haderslev. 

Det var et meget vellykket arrangement med 21 tilfredse deltagere. Sabrina delte stille og 

roligt ud af sin store viden om traumer og traumebehandling. Honorar 4.200 kroner 

Lokalerne på UC-syd var gode, og vi fik dejlig sandwich fra kantinen. 75 kroner per person 

Til styrelsesmødet havde Lisbeth købt smørrebrød fra Ritas køkken. Mums. 

Sabrina og Lisbeth sender regning for oplæg hhv. smørrebrød direkte til faktura@dp.dk og 

Lisbeth snakker med Kristine om, hvordan kantinen skal afregne  

Økonomi 

Saldo  

DP har fået nyt afregningssystem xExpence. Oplægsholdere sender faktura direkte til DP 

faktura@dp.dk, og Kristine og Dorthe kvitterer elektronisk 

Kristine – kan du ved lejlighed lave en kort vejledning om, hvornår oplægsholder / leverandør kan 

sende faktura som vedhæftet fil i mail ti DP faktura@dp.dk, og hvornår leverandøren kan sende 

regning elektronisk til DP’s cvr.nr. Det er lidt forvirrende. 

 

Honorar til oplægsholdere - drøftelse 

Vi bliver fortsat glade, hvis oplægsholdere til fyraftensmøder, vil fortælle for vin/chokolade og evt. 

kørepenge. Men vi kan tiltrække en bredere kreds af oplægsholdere, hvis vi betaler honorar. I 2023 

har oplægsholdere selv fastsat deres honorar. Vi kan overveje, om vi fra 2024 skal tilbyde et ensartet, 

fast honorar for fyraftensmøder på 2½ time. Vi snakker videre om det på næste møde. 

Honorar for dagskurser er fortsat individuelt fastsat af underviser. 
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Kredsen mail i outlook  

 dpsyd@dp-decentral.dk 

 Bruger2% (kode) 

Alle i styrelsen kan følge tilmeldinger.  

Dorthe er ansvarlig for at svare på tilmeldinger – indtil vi aftaler andet 

 

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 til Elena om en tekst til opslaget, som kan komme med i 

indkaldelsen til generalforsamling (senest slut august)  

Ingrid sørger for gave til Elena 

 

Andre arrangementer – status og koordinering 

 

Fyraftensmøde onsdag den 10.5 kl 16- 18.30 

 

Psykolog Louise Lind Bern, privatpraktiserende i Kolding. Hun vil fortælle om sit arbejde 

med hypnose og sit arbejde for ankestyrelsen 

Honorar 3.000 kroner + kørsel efter takst 3,73 per km 

Opslag: Dorthe har sat det op, og det er sendt til DP og delt på FB. Styrelsen sender 

videre i private, faglige netværk 

Lokale 2+3 i Tinglev (Tove har booket 7.2). Tove finder ud af, hvordan vi kan slå døren 

ind til Borgerhuset fra omkring kl. 16. 

Forplejning: Tove bestiller smørrebrød efter tilmeldingsfristen 1.5. 

 

Laila har kontakten til Louise, og hun byder velkommen  
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Dagskursus mandag den 11.9 kl 9 - 16 

Ulla Weeke, kropsterapi ”at danse med nervesystemet”  

Honorar 17.000 + hotel + fly (hvem kan hente Ulla i Lufthavnen?) 

Kontrakt – Dorthe har udarbejdet og sendt kontrakt til Ulla 27.2 

Opslag – Dorthe afventer tekst fra Ulla. Dorthe rykker for tekst og billede, så vi kan 

annoncere 

Borgersalen er booket til os fra 8.30 – 18.30 (Tove har styr på det) 

Forplejning – Tove kan bestille når vi nærmer os 

 

Ingrid har kontakten til Ulla, og hun vil byde velkommen 

 

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 onsdag den 10.5 i Tinglev 

 

 


