
Isps 

 

Referat generalforsamling 16. marts 2010 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 

2. formandsberetning 

3. fremlæggelse af regnskab 

4. fastlæggelse af budget for kommende år 

5. forslag til vedtægtsændring 

6. ISPS anbefaling af god standard 

7. valg af formand 

8. valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. evt. valg af revisor og revisorsuppleant 

10. evt. 

 

1. Ulla Østergaard valgtes som dirigent og Anne Marie Christensen som referent 

2. Bent Rosenbaum aflagde beretning. Foreningen har haft tre arbejdsområder i det forløbne år.  

Afholdelse af møder med inviterede oplægsholdere: 

Et møde med norske Poul Møller om selvoplevelse og selvforståelse i marts .  

Et med psykolog Lisbeth Sommerbech om præterapi i november måned. 

Herudover har den internationale ISPS kongres i Bellacenteret i juni 2009 krævet al 
bestyrelsens opmærksomhed med planlægning, søgning af fondsmidler og praktisk arbejde. 
Heldigvis blev det belønnet med megen positiv evaluering fra deltagerne og økonomisk kom 
kongressen også til at balancere. 

Endelig har bestyrelsen indledt arbejdet med ISPS psykose psykoterapiuddannelsen. 

Bestyrelsen opfordrer til at ISPS hjemmesiden benyttes mere f.ex til debat, anmeldelser 
o.lign. 



3. Regnskabet i ISPS-DK  balancerer bla- pga indtægter fra kongressen . Bent Rosenbaum 
gjorde opmærksom på at medlemskabet af ISPS medfører man får tidsskriftet ”Psychosis” 3 
gange årligt. Man kan henvende sig til Lisbeth Jensen (beth@regionh.dk), hvis man som 
medlem ikke skulle have modtaget tidsskriftet.  

4.  Budget for det kommende år blev fremlagt. Det foreslås at sekretær lønnen øges fra 5.000 
til 6000 kr årligt. Medlemskontingentet fastsattes til at være uændret fra i år. 

5. Forslag til vedtægts ændring: ”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 
medlemmer: en formand og fire bestyrelsesmedlemmer.” ændres til ” Foreningens ledelse 
varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer.” Det diskuteredes, om der skulle 
fastsættes et max. antal bestyrelsesmedlemmer; men forslaget blev vedtaget i sin nuværende 
form og evt. max antal kan så foreslås næste år. 

6. ISPS anbefaling af god standard for debuterende psykose (se bilag). Der var livlig 
diskussion af forslaget og det besluttedes at den nyvalgte bestyrelse skulle arbejde videre 
med et udkast før evt. vedtagelse. Forslaget lægges på hjemmesiden og der opfordres til 
debat ! 

7. Valg af formand: Bettina Jæger genvalgtes som formand 

8. Anne Marie Christensen trak sig efter fire års bestyrelsesarbejde. Psykolog Ulla Østergaard, 
??, Ergoterapeut Anne Marie Brandrup Torsting ??, og psykolog Allan Fohlman ?? valgtes 
som nye bestyrelsesmedlemmer 

9. valg af revisor: Bodil Roved genvalgtes som selskabets revisor. 

10. Tidspunkt for eftermiddagsmøder diskuteredes, ligesom den praktiske udformning af et 
debatforum på hjemmesiden. 

 

Efter generalforsamlingen fulgte et spændende fagligt oplæg fra Psykiater Lars Thorgaard,  
med afsæt i dennes 5-bindsværk om relationsbehandling. 

Ref. amc    
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