
Referat - generalforsamling Børneneuropsykologisk selskab torsdag d. 23. marts, 2023  

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Louise Stauning, referent: Anna Andreassen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Beretning om selskabets virksomhed I det forløbne år 

Styrelsesberetning for år 2022 gennemgås. Styrelsesberetning er vedhæftet dette referat. 

Grundet udfordringerne i overgangen til nye IT-systemer i DP, er der ikke lavet en opgørelse 

fra fagnævnet for 2022.  

4. Godkendelse af revideret regnskab 

Revideret regnskab for år 2022 kan ikke gennemgås pga. travlhed i DP’s regnskabsafdeling 

og manglende tal fra ekstern revisor. Det er blevet godkendt i regnskabsafdelingen, at 

regnskabet bliver forsinket. Det reviderede regnskab distribueres til selskabets medlemmer, 

når det er klar. Det reviderede regnskab kan derfor ikke godkendes per d.d. 

5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 

Der er stor interesse for specialiseringskurser i 2023. Det drøftes, hvordan medlemmer kan 

deltage i arbejdet omkring kursusplanlægning.  

Fokus på selskabet og hvordan selskabet bedst muligt fastholder sin funktion og skaber 

aktivitet blandt medlemmerne. Herunder evt. større samarbejde med Selskab for Danske 

Neuropsykologer. Evt. også Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge. 

Overgang til nye IT-systemer og implementering af disse.  

Videreførelse i de igangværende arbejdsgrupper samt gennemgang af aktive vs. passive 

arbejdsgrupper. 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

Godkendelse af budget og kontingent 

Kontingentprisen blev justeret ved GF 2022 og fortsætter til samme takst. Budgettet 

afventer DP’s regnskabsafdeling.  

Valg af bestyrelse 

Kitt Boel, Birthe Rusike, Luise Bæk Bomme og Anna Vonsild ønsker alle at udtræde af 

styrelsen. 

Mia Sørensen fortsætter i styrelsen (er ikke på valg). 



Suppleant Anna Krogh Andreassen er på valg og genopstiller som styrelsesmedlem. 

Der er således tre pladser ledige som styrelsesmedlemmer og én ledig plads som suppleant.  

Ida Dyhr Caspers, Helene Nørby, Miriam Niemeijer er valgt som styrelsesmedlemmer 

Louise Stauning er valgt som suppleant. 

Bestyrelsen er konstitueret med følgende fordeling: 

Formand: Anna Krogh Andreassen 

Næstformand: Mia Sørensen 

Kasserer Miriam Niemeijer 

Mailpasser: Helene Nørby 

Webmaster: Ida Dyhr Caspers 

Eventuelt 

Intet at tilføje.  


