Referat
Generalforsamling
Gerontopsykiatrisk Interessegruppe
21. september 2007
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning ved formanden
4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
I formandens fravær bød sekretær Ole B. Skausig velkommen.
Pkt.1: Kirsten Abelskov blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
Pkt. 2: Jesper Schou blev valgt til referent.
Pkt. 3: Der forelå ikke nogen beretning fra formanden. Interessegruppens to sekretærer Ole B.
Skausig og Mie Brodersen fremlagde deres beretning i stedet:
Interessegruppen har kun haft ringe aktivitet siden sidste generalforsamling. Der har været holdt 2
møder i gruppen i Øst-Danmark, men ingen møder i Vest-Danmark, og der er ikke aflagt beretning
om gruppen og dens aktiviteter til Dansk Psykiatrisk Selskab.
Forsamlingen udtrykte betydeligt mishag med formandens manglende fremmøde og beretning og
især med den ringe aktivitet.
Sekretærernes beretning blev godkendt.
Herefter besluttede forsamlingen, at pkt. 8. ”Indkomne forslag” skulle behandles før pkt. 6.
Pkt. 4: Regnskab (kopier uddelt) blev aflagt ved Mie Brodersen.
Den lave aktivitet havde betydet lave udgifter. Overvejelser vedrørende budgettering af en
kommende hjemmeside, evt. en side under Dansk Psykiatrisk Selskabs hjemmeside blev omtalt.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 5: Kontingent blev vedtaget til at være 200,- kr. hvert andet år.
Pkt. 8 ”Indkomne forslag” blev som omtalt rykket frem.
Først blev det foreslået – og med tilslutning uden modsigelse vedtaget, at formanden skulle gå af.

Siden blev forslag om interessegruppens navn drøftet. Efter nogen diskussion blev der fundet flertal
for, at interessegruppen fremover skal hedde: Ældrepsykiatrisk Interessegruppe.
Herefter blev sekretærernes og andres arbejde med forslag til nye vedtægter fremlagt, især blev
ønsket om en større bestyrelse omtalt. Forslagene blev drøftet livligt. De redigerede forslag til nye
vedtægter er vedlagt referatet.
Forsamlingen besluttede, at den nye bestyrelse skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling
m.h.p. beslutning om nye vedtægter.
Pkt. 6: Valget af 3 nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny foreløbig formand, skete ved hemmelig,
skriftlig afstemning og førte til valg af følgende:
Bodil Gramkow Andersen (16 stemmer)
Eva Berthou (14 stemmer)
Alex Kørner som suppleant (12 stemmer)
Man noterede sig, at der var yderligere opstillede, som ikke blev valgt nu, men som i givet fald
senere ville kunne vælges til en større bestyrelse, hvis de foreslåede vedtægtsændringer blev
vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling.
Pkt. 7: Peder Christensen blev valgt som revisor.
Pkt. 9: Eventuelt.
Bestyrelsen blev opfordret til at rette forespørgsel til Dansk Psykiatrisk Selskab – in casu Risskov,
om man der kunne have interesse i at modtage og opbevare interessegruppens materiale
indeholdende gamle årsberetninger, regnskaber o.lign. til arkivering eller museumsbrug.
Det kunne i øvrigt oplyses, at gruppens skatteregnskaber opbevares i 5 år.
Jesper Schou,
referent.

