
 

 

20. maj 2019 

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  

DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL REHABILITERING 2019 

Torsdag d. 16. maj 2019, kl. 15.00-16.00 

Fountain House, Teglværksgade 22, 2100 København Ø 

TIL STEDE 

Bertel Rüdinger, Bo Kristian Nielsen, Christian Ciesla Guld, Jens Hjort Andersen, Knud Fischer Møller, Mogens Seider, 

Nille Jensen, Sven Preisel, Tonie Rasmussen 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for 2019  
4. Forslag om reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 8. Vedtægterne forelåes ændret således, § 4, 

stk. 1: ”Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 personer: Formand, næstformand, kasserer og 5 
bestyrelsesmedlemmer.” 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Formand Mogens Seider modtager genvalg. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman, Rikke Lindahl Hansen og 
Sven Preisel. 
Ole Svejstrup modtager ikke genvalg. 
Niels Schwartz og Nille Jensen har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlemmer. 

6. Valg af 2 revisorer   
7. Fastsættelse af kontingent   
8. Eventuelt   
 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Christian Ciesla Guld. Referent Tonie Rasmussen. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Mogens Seider fremlagde bestyrelsens beretning: 

 

Nyt Handlingsprogram 2018-22 vedtaget på generalforsamlingen 17. maj 2018 

Handlingsprogrammet forpligter til såvel faglig som fagpolitisk udvikling af følgende 5 temaer: 

1) Ligestilling af psykiatrisk og psykosocial forskning og videndeling 

2) Lige adgang til arbejdsmarkedet 

3) Velfærdsteknologi: muligheder og trusler 
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4) Medicin er en mestringsstrategi blandt flere andre 

5) Implementering af Handicapkonventionen 

Interessegrupper 

Interessegruppen for dokumentation og forskning har bl.a. planlagt og gennemført en workshop på selskabets 

konference om temaet ”Medarbejdernes recoveryrejse”. 

 En ny interessegruppe om teknologi har længe været på tapetet, men er grundet travlhed endnu ikke blevet 

virkeliggjort.  

 

Folkemødet på Bornholm 

Formand Mogens Seider og næstformand Tonie Rasmussen deltog, bl.a. i debatter om ”Socialpolitik, økonomi og 

psykiatri” (LAP), ”Tryghed og tilbud til de mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug” (SIND og DSPR) og 

”Psykisk syge studerende har brug for en helhedsorienteret hjælp” (Det sociale Netværk og DSPR). 

 

Internationalt samarbejde 

Medlem af WAPR. Ingen deltagelse i konferencer i 18. 

 Nordisk workshop om Recovery Colleges 7. december i København. Hel dag på Københavns Professionshøjskole 

med deltagelse af ca. 40 nordmænd og ca. 30 danskere, både fagpersoner og borgere. 10 oplæg om 5 fokusområder i 

løbet af dagen. Fremragende feedback fra både de norske deltagere og fra forskellige steder i Danmark. 

 

Fagpolitiske aktiviteter 

Medlem af Psykiatrialliancen, som bl.a. offentliggjorde et forslag til en ny ambitiøs psykiatriplan II (januar). 

 Deltaget i dialogmøde om ”Kvalitet i socialpsykiatrien” i Danske Regioner 7. marts og fremstilling af paper ”Når 

borgere og professionelle skaber velfærd sammen”. 

 Arrangeret temadag om ”Tryghed og tilbud til de mest udsatte borgere” 17. maj i Taastrup. Oplæg af bl.a. 

Pernille Jensen, Jesper Bak og Hans Henrik Ockelmann. Omkring 70 fagpersoner deltog. 

 Pressemeddelser om bl.a. Regeringens 2025-plan om psykiatrien (september). 

 Aktuelt omkring 1800 venner på Facebook.  

 

Konference 2018: Nye horisonter for recovery: Fra digital futurisme til stenalder 

300 deltagere. 

 Positiv evaluering, dog enkelte kritikpunkter vedr. forplejning m.m. 

 Den Flyvende Gris uddelt til Lilleskoler for voksne. 

 Konferencen generede det nødvendige overskud til at understøtte selskabets aktiviteter. 

 

Faglig formidling 

Gratis artikel i pdf-serien ”Psykosociale Replikker”, ”Det er så meget, vi deler” af Irene Bendtsen og Jacob Folke 

Rasmussen. Aktuelt downloaded 335 gange fra hjemmesiden. 
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 Udgivet 4 nyhedsbreve med kvartalsvis opsamling af nyheder fra hjemmesiden. Nyhedsbrevet har aktuelt 369 

abonnenter. I alt 22 nyheder/indlæg på hjemmsiden i løbet af året. 

 

Medlemmer 

Medlemstallet er stagneret. Aktuelt 61 individuelle og 56 kollektive medlemsskaber. 

 Kæmpe tak til de ledere og medlemmer, der vælger at bevare medlemskab og støtte selskabets virke. 

 

Organisation og økonomi 

Årets resultat i regnskab 18: 7.598 kr. 

 Egenkapital pr. 31. december 2018: 588.525 kr. 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for 2019  

Kasserer Nille Jensen fremlagde årsregnskab og budget: 
 
Årsresultat 2018 som nævnt 7.598 kr. Den kritiske revisor har gennemgået regnskabet og vurderet, at pengene er brugt  
det, selskabet er sat i verden for. 
  
Udgangspunktet for budget 2019 er, at der skal være midler til at lønne bogholder, revisor og faglig formidler. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskab 2018 og budget 2019. 
 
4. Forslag om reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 8. Vedtægterne forelåes ændret 

således, § 4, stk. 1: ”Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 personer: Formand, næstformand, 

kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.” 

 
Næstformand Tonie Rasmussen forklarer, at baggrunden for forslaget dels er, at nogle bestyrelsesmedlemmer har valgt 
at træde ud af bestyrelsen, dels at der er en besparelse ved en mindre bestyrelse. 
 
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer. Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Formand Mogens Seider modtager genvalg. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman, Rikke 

Lindahl Hansen og Sven Preisel. 

Ole Svejstrup modtager ikke genvalg. 

Niels Schwartz og Nille Jensen har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlemmer. 

 
Formand Mogens Seider blev genvalgt. 
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Bestyrelsesmedlemmerne Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman, Rikke Lindahl Hansen og Sven Preisel blev genvalgt. 
 
6. Valg af 2 revisorer   
Jonny Holme Petersen blev genvalgt. Forretningsudvalget fik til opgave at udpege endnu en kritisk revisor. 
 
7. Fastsættelse af kontingent   
Kontingentsatserne forbliver uændrede. 
 
8. Eventuelt   

Tonie Rasmussen orienterede om, at bestyrelsen fremadrettet vil invitere gæster til møderne for at skabe større åbenhed 
samt afholde kortere virtuelle møder og færre men længere fysiske møder. 
 
Mogens Seider udtalte en kæmpe tak til Nille Jensen for mange års godt samarbejde i bestyrelsen.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 


