
 
 

Beslutningsreferat fra generalforsamling i FaDP d. 10.3.2020 

Deltagere: Kirsa Dechlis, Lars Mygind, Dorte Eldrup, Bjarne Roursgaard, Mads Vang Christensen, Bent 

Niebling, Else Isling, Line Vinsten Pedersen, Brian Arnved, David BR Camacho, Lena Gaarde, Meta Fuglsang, 

Jane Ditmer, Ib Jensen, Thor August Selander, Mads Dahlgaard, Knud Thorbjørn Hansen, Lena Gaarde, 

Benedikte Nysom Johannesen, Birthe Solveig Bang Jørgensen, Carsten Kindberg, Jane Ditmer, Rikke 

Thuesen 

Agenda. 

 1. Valg af dirigent og referent. 
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
 5. Behandling af indkomne forslag, 
 6. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges min. 6 bestyrelsesmedlemmer. (incl. Kassérer) 
 7. Valg af 2 suppleanter. 
 8. Valg af 2 til optagelsesudvalget. 
 9. Valg til etisk råd. 3 medlemmer + sekretær. 
 10. Valg af revisor. 
 11. Eventuelt. 
 
Beslutningsreferat  
 
Ad. 1. Valg af dirigent og referent. 

Benedikte Nysom Johannesen blev valgt som dirigent  
Jimmy Viborg blev valgt som referent. 
 
Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Etisk råds formand Bent Niebling, fremlagde et overordnet rids over hvilke typer af sager etisk råd har 
behandlet historisk. 
 
Web udvalgsformand Jimmy Viborg berettede at udvalgets arbejde består i alt det tekniske på hjemmesiden 
og de sociale medier, herunder integration af vores it-systemer. Kommunikation og branding udvalg står for 
at producere indhold til hjemmesiden og de sociale medier. 
 
Politisk udvalgsformand Mads Vang Christensen berettede at der er arbejdet med temaet ”Tydelighed om 
hvem er FADP”, at blive optaget som faggruppe i Krifa. Planer om deltagelse på Folkemødet. Mere liv på 
vores sociale medier. Kommunikation om terapeutiske emner og visioner. 
 
Branding udvalgsformand Mads Vang Christensen berettede at der har været fokus eksistensberettigelse af 
psykoterapeuter, at jeg styrke foreningen og vores medlemmer.  
 
Uddannelsesudvalgsformand Birgit Broberg og Optagelsesmedlem David BR Camacho berettede at vi har 
skabt et sundhedsforsikringstilbud til medlemmerne, dialog med skolerne om registreringspoint (til 
opretholdelse af REG. Psykoterapeut titlen) på kurser mv. Derudover har det mest været fokus på det 
fortsatte arbejde med akkreditering. David gave en udbydende forklaring på hvad akkreditering er og hvad 
arbejdet består i. 
 
Eventudvalgsformand Rikke Thuesen berettede at der er succes med supervisionsaftner og netværksmøder 
for medlemmer.  
  



 
Kommunikationsudvalgset har inden mødet indsendt deres beretning til næstformanden som fremlagde 
denne. Kommunikation står for nyhedsbrevene og indhold til de sociale medier, herunder videoer mv. Planen 
er at lave en intro video til FaDP, som kan vises på skolerne mv. 
 
Ad.  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
Det fremlagte regnskab blev godkendt. 
 
Ad.  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
Ændringerne til følgende paragraffer blev godkendt (Se ændringerne i bilag 1) 
. 
§ 7 Kontingent 
§ 8. Regnskab og revision 
§ 12 Udmeldelse 
§ 16 Aflønning, honorarer mv. 
 

Ad.  5. Behandling af indkomne forslag, 
 
A1. Spørgsmålet om EAPs retningslinjer skal følges af FaDP blev besluttet, at det skal de. 
 
A2. Spørgsmålet om FaDP skal opgradere til EAPs timetal for de psykoterapeutiske uddannelser blev ikke 
besluttet. Det blev derimod besluttet at vi i stedet følger vore nationale krav og kigger på at høje 
uddannelsernes timetal på sigt. 
 
A3. Spørgsmålet om FaDP skal følge de nye definitioner af psykoterapeutiske retninger blev besluttet. 
 
B. Spørgsmål om hvordan skal vejledningen i vedligeholdelse af registrering og reglerne for point fortolkes 
blev forklaret med at pointskemaet er uspecifik og det er pt. Ikke muligt at gøre det specifikt da vi ikke endnu 
samarbejder med alle kursus og uddannelsessteder. Ved tvivl er proceduren er at man skriver til 
opdagelse@fadp.dk og får svar om eks. et kursus giver point.  
 
Der arbejdes på at de forskellige uddannelsessteder / kursus udbydere på forhånd angiver REG point på 
deres kurser, så der ikke er tvivl. 
 
C. Forslag om at bestyrelsen hver gang kan beslutte hvor generalforsamlingen afholdes fra gang til gang. 
Kirsa fortæller at det allerede er sådan.  
 

Ad. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Jimmy Viborg, Bjarne Roursgaard og Lars Mygind  
 

• Jimmy Viborg blev valgt som næstformand  

• Bjarne Roursgaard valgt som til bestyrelsen 

• Lars Mygind blev valgt som til bestyrelsen og som revisor  

 
Ikke på valg er, som dermed fortsætter i bestyrelsen: 

• Mads Vang Christensen  

• Birgith Broberg  

• David BR Camacho  
 
Ad. 7. Valg af 2 suppleanter. 
Følgende blev valgt: 

• Lena Gaarde 

• Benedikte Nysom Johannesen 
 
 
Ad. 8. Valg af 2 til Optagelsesudvalget. 
Mette Graves genopstillede og blev valgt 
David BR Camacho genopstillede og blev valgt 
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Ad. 9. Valg til etisk råd. 3 medlemmer + sekretær 
 
Bent Niebling genopstillede til posten som formand for etisk råd og blev genvalgt. 
Brian Arnved genopstillede til posten som sekretær og medlem af rådet, og blev genvalgt. 
Knud Thorbjørn Hansen stillede op og blev valgt til medlem af etisk råd. 
 
Ad. 10. Valg af revisor. 
Punktet falder bort pga. de besluttede vedtægtsændringer. 
 
Ad. 11. Eventuelt. 
Forslag til der i regnskabet angives antallet af medlemmer (de fremgår allerede på forsiden af hjemmesiden). 
 
Forslag om at man selv tager mad med til Generalforsamlingen næste gang og at der gøres mere for det 
sociale aspekt.  
 
Forslag om at der gøres noget for at få flere studerende med på generalforsamlingen næste gang, evt at der 
kan tjenes timer til uddannelsen eller andet. Forslaget blev diskuteret men intet besluttet. 
 

Thor August Selander stiller op til uddannelsesudvalget 
Benedikte Nysom Johannesen stiller op til eventudvalget.  
Mads Dahlgaard stiller op til Branding arbejdsgruppen.  
 
 
 
 
 
  



 
Bilag 1: 
 
Til FaDP 
Generalforsamling den 10. marts 2020    19.02.2020 

 

Forslag til vedtægtsændring, som erstatter det af 10.02.2020 indsendte forslag, og det af 18.02.2020 
indsendte forslag. 

 

§ 7 Kontingent 
Der foreslås at tilføje følgende: 
Kontingentet opkræves årligt. Kasserer og bogholder beslutter i forening, om kontingentet opkræves løbende 
eller på en bestemt årlig dato. 

 

§ 8. Regnskab og revision 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

Følgende foreslås ændret: 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af dels en intern og en ekstern 
registreret revisor. 
 

Dette ændres til: 

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være gennemgået af en ekstern godkendt revisor, i 
form af en assistance erklæring. 

 

§ 12 Udmeldelse 
Nuværende sidste linje: 
”Medlemskab løber pr. år og betales 1. marts” 

Denne linje foreslås slettet. 

 

§ 16 Aflønning, honorarer mv. 
Foreslås ændret til: Aflønning, godtgørelse, aflønning mv. 

Stk. 4 Honorarer til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. 
Foreslås ændret til: Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. 
Nuværende tekst: 
Efter vurdering af foreningens økonomi kan bestyrelsen inden udgangen af et år afsætte maksimalt 20 % af 
foreningens samlede likvide beholdning til honorarer og/eller et arrangement, dette besluttes af bestyrelsen 
under behørig finansielt hensyn til foreningens øvrige planlagte gøremål. 

Foreslås ændret til: 
Efter vurdering af foreningens økonomi kan bestyrelsen inden udgangen af et år afsætte maksimalt 20 % af 
foreningens samlede likvide beholdning til godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige 
medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed (LL 7 M). Disse er skattefri for 
modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som 
modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af 
Skatterådet. 

Disse forslag er fremsendt af: 
Kasserer Lars Mygind 
og 
Bogholder Else Iseling 

 


