
 
Formandens beretning – 2016 

På generalforsamlingen i faggruppen Børne- og ungdomspsykiatri 
 
 
 

Frafald af bestyrelsesmedlemmer. Det ene medlem er langtidssyg, og den anden har i 
perioden på 2 år desværre kun været fremmødt 2 gange. Sidste nævnte medlem ønskede 
at repræsentere faggruppen i ”Mind my Mind” (projekt via Trygfonden/Psykiatrifonden), 
hvilket blev aftalt. Dog meldte bestyrelsesmedlemmet fra, hvorfor jeg som formand tog 
over ift. videre handling. Efter at have gennemlæst projektets indhold og formål besluttede 
jeg, i samråd med bestyrelsen, at frafalde, da projektet var målrettet kommunerne. 
 
Fælles faggruppeformandsmøde afholdt i Odense - maj 2016 med deltagelse af 2 
bestyrelsesmedlemmer - formanden samt kasserer. Tidligere blev kun formændene indkaldt, 
men som et ny tiltag fra DS inviteres 2 fra bestyrelsen. 
Mødet var en fælles inspirationsdag, hvor hver faggruppe fremlagde oplysninger om deres 
faggruppe, forslag til nye ideer samt de mulige frustrationer/udfordringer faggruppen møder. 
Ift. til sidstnævnte gav vi udtryk for stor frustration ift. DS-hjemmeside som er svær at 
navigere rundt i, og at det nærmest er umuligt at finde ud af, hvordan man tilmelder sig en 
faggruppe. Vi ønskede desuden inspirationsmateriale ift. at rekruttere nye medlemmer til 
vores faggruppe. Organiserings og uddannelseskonsulenten kunne desværre ikke være 
behjælpelig med inspirationsmateriale, da der ikke er udviklet et sådant materiale. 
 
Fra DS blev der bl.a. givet udtryk for, at DS står til rådighed med hjælp og støtte ift. mulige 
arrangementer som den enkelte faggruppe ønsker at sætte i stand. Det være sig foredrag, 
aktiviteter, fyraftensmøde etc. DS udtrykte ”kom med initiativet, så skal vi nok stå for det”. 
Der blev ved evalueringen givet udtryk for, at det var en god inspirationsdag og at det var 
fremtidens måde at mødes på. Herunder at der er 2 fra faggruppen der deltager. 
 
Faggruppen deltog i oktober 2015 på Psykiatritopmøde i København. Denne deltagelse 
sammenlægges med 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen som afholdes i 
forbindelse med seminariet. En god måde at få implementeret de nye 
bestyrelsesmedlemmer -fagligt og socialt. 
Interessant og inspirerende topmøde, hvor der var fremmødt mange fagfolk og brugere.   
Bred enighed i bestyrelsen om at deltage til næste år. 
 
Sluttelig takkes for fremmødet til dette års seminar og med ønske om at se mange igen til 
næste års seminar. 
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