
 

 

19. september 2020 

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  

DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL REHABILITERING 2020 

Generalforsamlingen er gennemført digitalt i perioden 17.-18. juni og 9.-16. september. 

Generalforsamlingen blev i første omgang (juni) afbrudt pga. sygdom og efterfølgende genoptaget 

(september).  

DELTAGERE 

Bertel Rüdinger, Bo Kristian Nielsen, Christian Ciesla Guld, Jan Petersen, Jens Hjort Andersen, Lise Poulsen, Mogens 

Seider, Nille Jensen, Olga Runciman, Rikke Lindahl Hansen, 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 2020  

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Bertel Rüdinger, Jens Hjort Andersen, Tonie Rasmussen 

Ny kandidat: Lise Poulsen 

5. Valg af 2 revisorer   

6. Fastsættelse af kontingent   

7. Eventuelt   

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Christian Ciesla Guld. Referent Tonie Rasmussen. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

A. Fagpolitiske aktiviteter 

Selskabet er medlem af Psykiatrialliancen og har i dette forum bl.a. diskuteret forslag til en ny psykiatriplan.  

I satspuljeprojektet om Kvalitets- og kompetenceløft i socialpsykiatrien, som er forankret i Socialstyrelsen, har selskabet i 

2019 haft 4 repræsentanter: 

• Mogens Seider: Følgegruppen for det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien 

• Bertel Rüdinger: Arbejdsgruppe om kvalitet i botilbud 

• Jens Hjort Andersen: Arbejdsgruppe om faglige pejlemærker – bostøtte 

• Tonie Rasmussen: Interessentgruppen for initiativet Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af 

socialpsykiatrien 
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Endvidere har Bo Kristian Nielsen deltaget i den faglige referencegruppe for Socialstyrelsens initiativ Indsatsteam til 

forebyggelse af voldsomme episoder. 

 

Selskabet har afgivet høringssvar til Socialstyrelsen vedr. prioritering af nye initiativer i Udviklings - og 

Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). 

B. Faglig formidling 

Der er i 2019 ikke udgivet artikler. 

 

(Til gengæld i 2020 pt. 2 faglige artikler i serien Psykosociale Replikker samt et fagpolitisk udspil med anbefalinger til 

en alternativ psykiatriplan.) 

 

Vi har publiceret 3 nyhedsbreve med kvartalsvis opsamling af nyheder fra hjemmesiden samt 2 Mailchimp-kampagner 

vedr. konferencen Værdige boliger og meningsfulde relationer. Nyhedsbrevet har aktuelt knap 400 abonnenter. På 

psykosocialrehabilitering.dk er udkommet i alt 17 nyheder i løbet af året. 

 

Selskabets Facebook-gruppe har cirka 1900 medlemmer. 

 

C. Interessegrupper 

Interessegruppen for dokumentation og forskning er aktiv og har i 2019 fået ny gruppeleder, lektor Marianne Træbing 

Secher, og har dermed igen en skrivende gruppeleder, ligesom i Knud Ramians tid. Gruppen har aktuelt fem 

medlemmer og beskæftiger sig med aktuelle forståelser og dilemmaer i recovery, bl.a. i et medarbejderperspektiv.  

 

Der var i 2019 ikke andre interessegrupper under selskabet. 

 

D. Konference 2019: Værdige boliger og meningsfulde relationer 

Konferencen blev afholdt 24.-25. oktober i Torvehallerne i Vejle og havde 220 deltagere. Oplæg af bl.a. Jerry Tew, Bengt 

Karlsson, Martin Krasnik, Steen Nepper Larsen og Robert Olsen.  

 

Tilbagemeldingerne var særdeles positive. Flere fremhævede det lidt lavere deltagerantal som et plus. 

 

I tilknytning til konferencen gennemførte vi en fotokonkurrence og -udstilling i Vejle om Værdighed og bolig. 

Udstillingen viste borgeres, patienters og pårørendes fotografiske fortolkninger af temaet og var kurateret af 

kunstfotograf Henriette Lykke. Udstillingen gav konferencegæsterne stof til eftertanke og har sidenhen kunnet lånes af 

selskabet. 

 

Den Flyvende Gris 2019 gik til Center for Psykosocial Udvikling Slagelse. 
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E. Folkemødet på Bornholm 

Formand Mogens Seider og næstformand Tonie Rasmussen deltog i relevante debatter om psykiatri, psykosocial 

rehabilitering o.a. 

 

F. Internationalt samarbejde 

Selskabet er medlem af World Association of Psychosocial Rehabilitation. Bestyrelsen har ikke deltaget i internationale 

konferencer i 2019. 

 

G. Medlemmer 

Ved udgangen af 2019 var 48 personer og 55 organisationer medlem af selskabet. I forhold til 2018 er der tale om en 

tilbagegang på 13 hhv. 1. 

 

Bestyrelsen sender en varm tak de ledere og medlemmer, der vælger at bevare deres medlemskab og støtte selskabets 

virke. 

 

H. Økonomi 

Årets resultat i regnskab 2019: –165.358 kr. 

Egenkapital pr. 31. december 2019: 423.168 kr. 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for 2020  

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab 2019 og bestyrelsens budget 2020. 
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Bestyrelsesmedlemmerne Bertel Rüdinger, Jens Hjort Andersen og Tonie Rasmussen opnående genvalg. 

Ny kandidat Lise Poulsen blev valgt som suppleant. 

 
5. Valg af 2 revisorer   
Jan Petersen blev valgt som revisor.  
 
6. Fastsættelse af kontingent   
Kontingentsatserne forbliver uændrede. 
 
7. Eventuelt   

Dirigenten takkede for deltagelsen. 
 


