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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 16. MARTS 2023 KL. 17-17.50
Dansk Psykologforening

Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Generalforsamling med efterfølgende foredrag og middag.
Vi indkalder hermed til generalforsamling i DPSP d. 16. marts 2023. Det er ikke muligt at deltage i gene-
ralforsamlingen virtuelt. DPSP’s regnskab for 2022 vil blive udsendt separat inden generalforsamlingen. 
Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt 
der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. 

Tid: Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00 – 22.00
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
17 – 17.50: Generalforsamling
18.00 - 19.30:  Foredrag v/ Lars J. Sørensen:
Sjælens længsel. ”Om at finde sig selv uden at føle sig forkert”
• Sjælens længsel er ikke rettet mod bestemte ting, hændelser eller mennesker – men er det en-
kelte menneskes længsel mod at finde sig selv, uden at føle sig forkert. Dvs at føle sig hjemme i sig selv, 
hvor man end er. Hvis man ikke gør det, forstærker det ubehaget ved tilværelsen og ens lede ved sig 
selv. At finde hjem i sig selv er enkelt og svært på samme tid.
• Sjælens længsel kan virke som et luftigt begreb, men det er forbavsende, hvordan de fleste 
umiddelbart synes at forstå udtrykket. Man kan betegne sjælens længsel som sjælens sult. Den kropsli-
ge fornemmelse af sult føles ofte som det velkendte sug i maveregionen, når man længes. 
• Vi skal alle være i stand til at rumme os selv for derved at finde hjem til sig selv. Ens egen sjæls 
længsel kan derved vise andre vejen hjem til sig – slet og ret ved, at vi kun kan være sammen – sam-
men. Mødet med den anden i nuet ligner enkelt og betagende at være sammen med sig selv. Ens væren 
i verden og sjælens længsel spejler hinanden. Derfor er det netop relationerne og måden, vi er sammen 
på, også i psykoterapi, der er i fokus i denne bog.

LARS J. SØRENSEN er psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.1979-2015 chefpsykolog på 
Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, herunder den lukkede Sikringsafdeling. Han har arbejdet med 
psykoterapi i psykiatrien og i privat praksis, og gennem mange år undervist på forskellige psykoterapi-
uddannelser. Lars J. Sørensen har udgivet diverse artikler samt 5 bøger: Særpræg-Særhed-Sygdom, 
Smertegrænsen, Skam – medfødt og tillært, Sjælens længsel og Selvglad. Værkerne omhandler psyko-
seterapi, tilknytning, traumer, psykiske lidelser og skam. 

19.30 – 22.00 Middag
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Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasse-
rer), Mette Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget)

Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Karen Aursand & 
Anne Vonger Kaas

Suppleanter: 
På valg (genopstiller): Krista M. N. Straarup
Opstiller: Henrik Thorndal Machon (medlem af Fyn-udvalget)

Tilmelding: Du bedes venligst sende en mail til generalforsamling@dpsp.dk 
og anføre om du også ønsker at deltage i middagen..

Arrangør: DPSP v/ Anne Vonger & Mette Vinum

Dagsorden til DPSPs generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10.Eventuelt 

Ad. Pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Gældende vedtægter, under §3:
• Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med andre relevante selskaber 
Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU). SPDU er et fagligt uafhængigt 
udvalg.

Forslag til ændring:
• Bestyrelsen udpeger på anmodning fra Specialpsykologisk Diagno-
seudvalg (SPDU) medlemmer af SPDU.

Motivering:
Forenkling af arbejdsgange. Initiativ og koordination overgår til SPDU. 




