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Referat af generalforsamling i FaDP, den 17. 03. 2021 på Zoom
Deltagere: Kirsa Dechlis, Rikke Thuesen, Helle Phil, David Camacho, Kirsten Heide, Brian Arnved, Kåre Holl, 
Lars Mygind, Lene Jernov, Jimmy Viborg, Jan Mikael Granner, Tom Funke, Sanne Rimpler, Line Vinsten, 
Kenneth Dahl, Bjarne Roursgaard, Birgith Broberg, Birdy Grosen, Christine Packness, Birthe Solveig Bang, 
Pernille Kampp, Jane Mejlhede, Lena Gaarde, Mads Vang Christensen, Anette Zophia, Inge Halmø, Maj Rise, 
Tina Buch, Jeppe Schjødt, Eva Rygaard, Benedikte Nysom, Lars Nørgaard og Else Iseling

Kl.14.30 Formand Kirsa Dechlis bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. 
Som referent blev valgt: Else Iseling
Som dirigent blev valgt: Kirsa Dechlis
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt jvf. vedtægterne.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formand Kirsa Dechlis. 
På sidste generalforsamling i Vanløse, var pandemien lige landet i DK. Vores sidste år har også været præget af 
Corona pandemien. Vi stod sidste år og kiggede på hinanden, skulle vi kramme eller hvad skulle vi – og i dag, 
holder vi generalforsamling på Zoom. Ingen har kunnet undgå at føle Corona på den ene eller anden måde og 
FaDP har også været mærket af den. En af mærkerne, var telefonlinjen FaDP i samarbejde med medlemmer 
hurtigt fik sat i værk for at støtte vores medmennesker i en ny situation. Sygdomsangst og isolation var 
størstedelen af de udfordringer der blev ringet ind med. Jeg nævnte det dengang, men nævner det igen: ”Jeg var 
og er stadig dybt imponeret over vores medlemmers engagement, og deres lyst til at bidrage til trivslen i vores 
samfund”. Vi har derudover haft travlt med at arrangere de vanlige events, for så at aflyse igen, eller ændre til 
online. Hvilket har givet meget ekstra arbejde i de forskellige udvalg, som de skønne frivillige med krum hals 
upåvirket har løst. Dog er der – uagtet Corona – fremgang i foreningen, og flere og flere end forventet melder sig 
ind. Der er også en del tilgang af skoler, og de studerende der selvfølgelig følger med fra dem. 
Optagelsesudvalget keder sig ikke og sidder konstant klar til at tage godt imod vores nye kollegaer. Mange 
vælger FaDP, og især skolerne vælger FaDP fremfor andre foreninger, grundet Reg. ordningen og den beskyttede 
titel Reg. Psykoterapeut der følger med. Vi vokser og det giver en del aktivitet på almen drift, herunder fx 
hjemmeside og medlemskartotek. Vi er det sidste år gået fra at være en mindre forening, hvor der var færre 
opgaver, til en forening, hvor ansvar skal transformeres. Det har betydning for mængden af mails i vores 
inbokse, henvendelser og rådgivning og uden de passionerede medlemmer, der giver deres tid og evner, ville det 
ikke være muligt at arbejde for branchen på så mange platforme. Nogle af de nye der er kommet i bestyrelse og 
udvalg, har nu helt klart givet udtryk for, at det tager tid at komme ind i foreningsarbejdet, men alle har lyst til at 
fortsætte. Vi er ikke bare en branche hvor lovgivning og retningslinjer stadig er komplicerede at sætte sig ind i, vi 
er også stadig en branche hvor vi udfordres af forskellige fortolkninger af disse. Disse misforståelser ses ud i 
mange kroge af vores samfund. Informationer på uddannelsesguider kan være misvisende, frivillige 
organisationer tror på noget andet end virkeligheden og alle i foreningen hjælper jer med at holde øje og rette 
henvendelse for at få ændret misforståelserne. Der har i år været en stigende interesse og tilmelding til 
arrangementer. Vi har nu afholdt gratis supervision i 4 år, I starten var der måske 5 tilmeldte. Nu er der så mange 
tilmeldt, at der bliver lukket for tilmeldinger og vi oplever at vores medlemmer også ser vigtigheden af 
kontinuerlig supervision for både at sikre sine klienter, men ikke mindst også sin egen arbejdsbalance. Det gør 
mig tryg at vi har medlemmer der tager deres egen fortsatte udvikling og opgradering alvorligt. 
Foreningsarbejdet fungerer fortsat som frivilligt arbejde, og der bliver af og til spurgt om, fra medlemmer, hvad 
der sker i foreningen. Hvis nogen sidder og tænker: ”Hvad sker der egentlig der inde hos FaDP?” Så er det måske 
fordi du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, eller er med i vores facebookgrupper. Det er på den lukkede FB 
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gruppe for alle medlemmer af foreningen og vores hjemmeside, hvor meddelelser, referater mm. bliver lagt op. 
Der annonceres ligeledes begivenheder. Husk også at profilerne på hjemmesiden gerne skal rettes, således at 
foreningen har de rigtige adresser, bl.a. til udsendelse af vores nye magasin Psykopress. I Psykopress er der bl.a. 
en artikel om den indefra kommende motivation, som er den bærende i FaDP. Ligeledes opfordrer jeg endnu 
engang til, at I inviterer venner til at synes godt om FaDP – den åbne FB gruppe. Det har betydning for vores 
fælles opgave: ”At sætte spot på psykoterapi og vise, hvad det er vi er mega gode til”, hvor mange der ser hvad 
vi står for.

Uddannelse udvalget, Birgith Broberg:
Akkrediteringsteamet bestående af David BR Camacho fra Optagelsesudvalget og Birgith Broberg fra 
Uddannelsesudvalget gav en kort briefing omkring akkrediteringsforløbet og FaDP’s sigte med processen, der 
skal munde ud i akkreditering af REG-psykoterapeutuddannelsen. Foreløbigt kører processen som et 
pilotprojekt, der skal danne grundlag for udfærdigelsen af en akkrediteringsvejledning og rammeskabeloner til 
brug for individuelle akkrediteringer for de enkelte interesserede institutter. Forløbet er igangværende og 
fortsætter igennem de kommende måneder.

Politisk udvalg, Mads Vang Christensen:
Politisk udvalg har i det forgangne år haft en del fokusområder, som vil fortsætte ind i den kommende 
periode. Der er etableret en række underudvalg, der blandt andet arbejder med at skabe kontakt til 
forsikringsselskaber og hen mod at gøre psykoterapi til en del af Sygesikring Danmarks medlemsservice. 
Der arbejdes på en Pixi bog, der informerer om psykoterapi og foreningens arbejde. Pixi bogens formål er 
at fungere som en quick guide, der beskriver hvad FaDP er for en størrelse og hvad FaDP kan tilbyde: fx 
sundhedsforsikringer, klienter, medlemmer, politikere, samfundet og fremtiden. 
Derudover arbejdes på at etablere kontakt til aktører indenfor området socialt udsatte, blandt andet med 
det formål at undersøge betydningen af psykoterapi for denne gruppe. 
Sidst men ikke mindst er Forskergruppen under etablering, hvis sigte bliver at sætte lys på psykoterapi 
forskningen, som en vigtig og væsentlig platform for vores arbejde.

Video, Tom Funke:
Send gerne videoer til redigering, som kommer på fadp´s hjemmeside.
Her er der lidt inspiration til spørgsmål.
Hvem er jeg? (erfaringer, hvad interesserer jeg mig for, hvad er jeg passioneret for)
Hvad er min opgave i fadp?
Hvilken indflydelse ønsker jeg at have?
Hvordan er det at være en del af fadp?
Når du laver en video af dig selv kan det være en god ide, at forestille linsen er modtageren. (Øjenhøjde, 
afstand, opmærksom på baggrund, tydelig lyd)
Send gerne på
video@fadp.dk
Ellers skriv eller ring hvis der bliver brug for det.

Event, Rikke Thuesen: 
Event har i særdeleshed været ramt af restriktioner.
Planlagt i 2020 var:
Birgit Broberg - netværksmøde og foredrag om skam
Birgitte og Poul Nygaard – foredrag og netværksmøde om Sorg – flyttet til 18 maj
PREP – om parforhold flyttet til 10 april
PREP - om Skilsmisse – aflyst
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Fysiske supervisioner blev aflyst
Et par supervisioner blev flyttet til Zoom
Generalforsamling – planlagt – og flyttet til zoom.
For 2021 har vi følgende arrangementer i kalenderen:
8. april              Workshop om PREP – fuldt booket.
14. april            Supervision på zoom – 11 tilmeldte, stadig 4 pladser.
18. maj Foredrag om sorg med Birgitte og Poul Nygaard – 20 tilmeldte – evt. plads til

flere afhængig af restriktioner.
2. juni               Fysisk supervision i Århus – Mange ledige pladser.
I støbeskeen:
Hvordan bliver du Reg. Psykoterapeut – netværksmøde.
Hvordan markedsfører du dig og dig forretning.
Birgit Broberg: Netværksmøde og foredrag om skam.
 
Kommunikation, Sanne Rimpler:
Årsberetning fra kommunikationsudvalget.
Året er forløbet med adhoc opgaver i forhold til kommunikation internt til medlemmerne i FaDP samt 
kommunikation ud til samfundet. Vi har bl.a. skrevet pressemeddelelser til Ritzaus, Politiken samt B.T
Derudover har kommunikation i samarbejde med David B.R. Camacho produceret og udgivet Psykopress, 
FaDPs nye fagmagasin og psykoterapi. Nyhedsbreve skrives 4 gange årligt og herunder en opfordring til at 
tilmelde sig nyhedsbrevet, hvis det ønskes modtaget. Kommunikation er påbegyndt mere intensivt 
samarbejde med brandingudvalget og videoudvalget for at få markedsført foreningen til stadighed.
Kommunikation sidder ligeledes med i en politisk arbejdsgruppe under FaDP hvor vi udarbejder tekst 
materiale til branding af FaDP.

Web og SoMe, Jimmy Viborg: 
Sidste års arbejde har været vedligeholdelse af hjemmesiden og SoMe. 
En del arbejde er også lagt i, at hjælpe medlemmerne med at vedligeholde deres profiler på hjemmesiden.
Endelig har der været rettelser til styring af medlemmer, og kombinationer mellem medlemskartotek og 
hjemmeside, der har krævet en indsats.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
v/Lars Mygind og Else Iseling. 
Regnskab blev forelagt sammen med budget for 2021, og godkendt af generalforsamlingen. Der lægges fil 
med regnskab i den lukkede FB gruppe.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
Indtil nu har bestyrelsesmøderne været åbne for alle. Vi har ser en tendens til at møderne trækker ud 
grundet mange velmente spørgsmål og ideer på tværs af udvalg. Det gør at mødernes fokus ikke er på 
afrapportering og beslutninger, denne iderighed vil vi gerne have flyttet ud i udvalgene hvor den kan 
savnes.
Vi har besluttet at lukke bestyrelsesmøderne for input fra andre end bestyrelsesmedlemmer og 
udvalgsformænd, dette gøres med baggrund i at vi ønsker mere effektive og kortere møder. Det er dog 
fortsat muligt at deltage i disse bestyrelsesmøder som ”tavs” tilhører. Nedenstående forslag til 
vedtægtsændringer er med udgangspunkt denne ændring. Det vil sige at vi have ændret vedtægterne §5. 
stk. 2 og stk. 4.
Derudover vil bestyrelsen gerne have ændret § 16. stk. 4, omkring honorarer, så det bliver tydeligt at 
honorar kun gives til de som der yder en betydelig indsats for FaDP og at dette er efter bestyrelsens 
vurdering. Eksempelvis er der betydelige driftsopgaver i flere udvalg.



4

Forslag til vedtægtsændringer. 
§5. Bestyrelsen.
Stk 2 (nuværende vedtægt)
Indkaldelse og mødeform
Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder. Møderne indkaldes via den lukkede 
Facebook gruppen for foreningens udvalg og bestyrelse. Møderne afholdes som kombinerede arbejds- og 
bestyrelsesmøder, det vil sig at der på møderne er deltagelse fra udvalg og afrapportering fra omkring de 
forskellige udvalg samt posters arbejde siden sidst, samt at der kan være beslutninger som skal træffes.

Suppleanter deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
Hensigten med disse samlede møder er, at alle bliver informeret om det de forskellige udvalg går og laver. 
Det er primært på disse møder de forskellige udvalg kan stille bestyrelsen spørgsmål.

Ændres til:
Stk 2
Indkaldelse og mødeform
Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder. Møderne indkaldes via den valgte 
online platform for foreningens udvalg og bestyrelse. Møderne er for bestyrelsen og udvalgsformændene 
og kun disse har tale- og stemmeret. 
Suppleanter deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
Foruden disse møder vil der to gange om året blive afhold åbne arbejds- og bestyrelsesmøder, hvor alle har 
taleret. 

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

§5. Bestyrelsen
Stk. 4 (nuværende vedtægt)
Dagsorden på bestyrelsesmøderne
På dagsordenen er der følgende tilbagevendende punkter:
1.      Valg af referent
2.      Godkendelse af sidste mødes beslutningsreferat
3.      Status på regnskab og budget
4.      Information fra bestyrelsesformand og udvalgsformænd (hvis ikke udvalgsformanden deltager udpeger 
udvalgsformand en repræsentant eller sender info på skrift inden mødet)
5.      De indkomne punkter til dagsorden (Punkter til dagsordenen skrives i arbejdsmødets begivenhed, 
senest dagen før mødet afholdes)

Ændres til:
Stk. 4 
Dagsorden på bestyrelsesmøderne
På dagsordenen er der følgende tilbagevendende punkter:
1.      Valg af referent
2.      Godkendelse af sidste mødes beslutningsreferat
3.      Status på regnskab og budget
4.      Information fra bestyrelsesformand og udvalgsformænd 
5.      De indkomne punkter til dagsorden (Punkter til dagsordenen skrives i arbejdsmødets begivenhed, 
senest dagen før mødet afholdes)
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Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Det sidste forslag bortfaldt, idet der var en rettelse til vedtægter fra sidste år, jvf. referat fra sidste GF.

5. Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. 
Der var ikke indkommet forslag ud over bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

6. Valg af formand:
På valg er:
Kirsa Dechlis - villig til genvalg.
Her blev der igen drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt om formandsposten kun kan besættes af samme 
person i et antal år. Emnet drøftes fortsat videre i den kommende tid, der vil bl.a. blive set på en 
rotationsordning.
I den anledning blev der også drøftet fordele ved at sidde i en årrække, idet det tager tid at komme ind i 
foreningsarbejdet, og dette bliver sårbart ved stor udskiftning. Der var dog stor enighed om, at ingen skal føle sig 
afvist og at det er mere end velkomment at flere melder sig som udvalgsmedlemmer. Dels for at få indsigt i 
foreningens arbejde, dels for at blive ”klædt på” til foreningsarbejdet, herunder bestyrelsesarbejdet. 
Derudover blev der givet udtryk for, at dagsordenteksten, hvor bestyrelsens forslag til bestyrelse og suppleanter 
kan afholde nogen fra at stille op, idet disse poster kan synes forudbestemt. Her var der desværre nogle 
studerende, som afholdt sig fra at stille op, og oplevet FaDP som lukket. Fremover vil der på dagsorden blive 
budt kandidater ind til ledige poster.
De studerendes tilbagemelding blev hilst velkommen, og gav anledning til, at tænke en gang ekstra over, at det 
tydeligt skal fremgå af dagsorden, at alle har mulighed for at stille op til ledige poster.
Der blev foreslået, at der ud fra hjemmesiden skal fremgå, at foreningen er inkluderende også i 
foreningsarbejdet, og der derfor skal fremgå, hvad det indebærer at være en del af det frivillige arbejde i 
foreningen, herunder udvalgsarbejdet. 
Der var ingen modkandidater til formandsposten, hvorfor Kirsa Dechlis blev genvalgt.

7. Valg til bestyrelsen. 
Bjarne Roursgaard er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelse. Sanne Rimpler er bestyrelsens 
kandidat. 
På valg er:
Mads Vang Christensen - villig til genvalg.
David Camacho - villig til genvalg.
Birgith Broberg - villig til genvalg.
Der var ingen modkandidater, hvorfor de fire blev valgt. Sanne Rimpler for 1. år, og de øvrige tre for to år.

8. Valg af 2 suppleanter. 
Else Iseling og Rikke Thuesen er bestyrelsens kandidater.
der var ingen modkandidater, hvorfor begge blev valgt.

9. Valg af 2 til optagelsesudvalget. 
Eva Kronbo og David BR Camacho genopstiller begge.
der var ingen modkandidater, hvorfor disse to blev valgt.

10. Valg til etisk råd. 3 medlemmer + sekretær.
Bent Niebling, Brain Arnved, Susanne Lybye og Knud Thorbjørn genopstiller alle.
Der var ingen modkandidater, hvorfor disse fire blev genvalgt. Derudover efterlyste Brian Arnvad flere til 
udvalget. Her meldte Inge Halmø og Kirsten Heide sig, og blev begge optaget i udvalget.

11. Eventuelt.
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Første nummer af Psykopress er snart i alle postkasser, hvis adressen på stamkort i foreningen er korrekt. Alle 
medlemmer er mere end velkomne til at skrive til foreningen, hvis I har ideer til artikler eller I selv er eller I 
kender en skribent. Her beskrives også institutter.
Har du kendskab til hvad der virker i psykoterapien – så skriv.
Har du lyst til at skrive om forskelligheder i psykoterapien – så skriv.
Eller har du helt andet du synes er vigtigt – så skriv.
Er du god til at læse korrektur – så skriv.
Send det til:
Kommunikation@fadp.dk

Lars Mygind orienterede om DSPOP konference i 2022 i Kbh.
Se mere på:
www.DSPOP.dk
www.PCE2022.dk
Der kan evt. komme oplæg på konferencen om naturterapi, traumer, Carl Rogers eller noget andet.
Der bliver afholdt et Zoom møde den 26.03.2021 kl. 15.00 om foreningen og om konferencen. Her kan alle 
deltage – se mere på hjemmesiden.

Kl.18.30-19.00 Bestyrelsen konstituerede sig.
Formand Kirsa Dechlis 
Næstformand Jimmy Viborg – formand for event og bestyrelsens medlem i optagelse
Udvalgsmedlemmer: Rikke Thuesen
Kasserer Lars Mygind – formand for Web
Udvalgsmedlem: Jan Mikael Granner, David Camacho på Web
Else Iseling som bogholder.
Bestyrelsesmedlem Birgith Broberg – formand for uddannelsesudvalget
Udvalgsmedlemmer: Pernille Kampp, Benedikte Nysom, Bjarne Roursgaard, David Camacho
Bestyrelsesmedlem Mads Vang Christensen – formand for politisk udvalg, og for branding.
Udvalgsmedlemmer i politisk: David Camacho, Birgit Skovgaard, Line Vinsten, Mads Dalgaard, Michael Molin, 
Lene Jernov, Sanne Rimpler, Lars Mygind, Eva Kronbo, Bjarne Roursgaard, Birdy Hylleberg, Jeppe Schjødt, 
Udvalgsmedlemmer i branding: Mads Dalsgaard
Bestyrelsesmedlem Sanne Rimpler – formand for kommunikation, hvor videoudvalget blev lagt ind
Udvalgsmedlemmer: Benedikte Nysom, Tom Funke, Line Vinsten, Thor Selander
Bestyrelsesmedlem David Camacho – formand for optagelse
Udvalgsmedlemmer: Eva Kronbo, Helle Pihl, Jimmy Viborg

Jimmy overdrager Web til Lars Mygind.

Else Iseling bliver medadministrator på den lukkede FB gruppe og lukker nye medlemmer ind, og sletter 
medlemmer der melder sig ud af FaDP. Jimmy giver Else adgang.

Else Iseling – referent
19.03.2021
 


