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Referat af generalforsamling d. 3. juni 2014 
 
Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 (godkendt af DP’s revision) 
5. Godkendelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Fremtidige arrangementer 
8. Valg af bestyrelse (to suppleanter og tre bestyrelsesmedlemmer på valg) 
9. Fremtidige arrangementer 
10.  Eventuel 

 
 
ad. 1 
Dirigent: Susanne Bengtson 
Referent: Liselotte Pedersen  
 
ad. 2  
Dagsorden blev godkendt af de fremmødte medlemmer.  
 
ad. 3 
I det forløbne år har der været afholdt 3 medlemsmøder:  

 Erfaringer med gruppebehandling i retslige regi. Oplæg omkring ’Bedre Liv’ grupper i lukket retspsykiatri 
(Rasmus Holm og Bente Isager), Gruppebehandling af sædelighedskriminelle (Mette Sloth Hylleberg og 
Mikael Larsen) og Mentaliseringsbaseret gruppeterapi, med fokus på MBT-modulet til antisocial 
personlighedsforstyrrelse (Sune Bo Hansen)  (30. jan. 2013) 

 

 Psykologisk Undersøgelse i forbindelse med mentalobservation. Der blev taget udgangspunkt i en sag, der 
illustrerede de vanskeligheder, der kan være forbundne med at beskrive psykopatologien hos en person, der i 
mange henseender på overfladen har formået at fungere upåfaldende i sit dagligliv (Mikael Larsen og Hanne 
Hilmer) (2. maj. 2013) 

 

 Stalking. Oplæg omkring Psykopatologi og stalking (Lars Bjerggaard Pedersen), Omfanget og karakteren af 
stalking in Danmark (Tanja Jørgensen) og Stalking – et nyt smart begreb eller vold? (Lise Linn Larsen) (27. nov. 
2013) 

 
Derudover har der været bestyrelsesmøder pr. tlf. og i forbindelse med arrangementerne. Samt en fuld mødedag for 
bestyrelsen d. 26. sep. i Risskov.  
 
ad. 4 
Selskabets kasserer fremlagde det forgangne års regnskab. Et overskud på 32.545,94 kr. er overført til indeværende 
år (2014). Det store overskud hænger sammen med, at vi skubbede vores planlagte 2-dages arrangement fra 2013 til 
2014. Der er aktuelt 73 medlemmer af DRS.  
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ad. 5 
Det blev godkendt at fastholde medlemskontingentet på 200 kr. årligt for kandidater og 100 kr. årligt for studerende. 
Kontingentopkrævning udsendes pr. mail i juni måned.   
 
ad. 6  
Ingen  
 
ad. 7 
Der planlægges en 2-dages workshop med Caroline Logan omkring interviewteknikker i retslige sammenhænge 
(november 2013). (Tilføjelse efter GF: Det har ikke kunnet lade sig gøre at finde datoer i november, der arbejdes i 
stedet på januar 2015. Dato udsendes snarest).   
Der arbejdes på en workshop med Anthony Bateman omkring MBT behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse 
(2015).  
 
ad. 8 
Bestyrelsen bestod ved GF af: Liselotte Pedersen (formand), Iris Dam (kasserer), Michael Schiøth (webmaster), 
Susanne Bengtson Pedersen, Lars Bjerggaard Pedersen, Malene Suneson (suppleant), Christina Jørck (suppleant).  
 
I lige år er der tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg. Liselotte og Michael var ikke på valg. 
På valg var Iris Dam, Susanne Bengtson Pedersen, Lars Bjerggaard Pedersen, Malene Suneson og Christina Jørck. 
Yderligere opstillede Camilla Kunz og Louise Oxenbøll.  
 
Efter Generalforsamlingen valgte Michael Schiøth (som ikke var på valg) at trække sig fra bestyrelsen.  
 
Ny bestyrelse kom til at bestå af følgende (bestyrelsens interne konstituering i parentes):  
Liselotte Pedersen (formand), Iris Dam (kasserer), Susanne Bengtson Pedersen, Lars Bjerggaard Pedersen, Camilla 
Kunz (webmaster), Louise Oxenbøll (suppleant), Malene Suneson (suppleant).  
  
ad.9 
Under eventuelt blev følgende nævnt/efterspurgt:  

 Det igangværende arbejde med den retspsykologiske efteruddannelse (arbejdsgruppen: Liselotte Pedersen, 
Susanne Bengtson, Lars Bjerggaard, Iris Dam og Malene Suneson fungerer fortsat i regi af DRS) 

 Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN); Et netværk for forskningsinteresserede som er dannet i regi af alle 
retspsykiatriske afdelinger i DK.  

 Det efterspørges at der er kursusbeviser til de større DRS arrangementer (bestyrelsen sørger for at 
eftersendes kursusbevis for dagens arrangement).   

 Kommende konferencer:  
o The 3rd Bergen International Conference on Forensic Psychiatry (Bergen, 17-19 september, 2014) 

(http://www.bergenconference.no)  
o 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (Copenhagen, 22-24 oktoner 2015). 

(http://www.oudconsultancy.nl/CopenhagenSite/ecvcp/Invitation.html)  
o www.iafmhs.org 
o www.iatso.org 

 
Foredrag  
I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt en halvdagsforelæsning ved Professor Sheilagh Hodgins.   
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