
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i 

Danmark (BUP-DK) 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 9. marts 2023 kl. 14.00 - 18.30 via Zoom link. 

Generalforsamlingen indledes med et spændende og oplysende foredrag, der stiller skarpt på unge 

og ungdomskultur. 
 

Kl. 14.00 - 14.15: 

 Velkomst v/forperson Nina Tejs Jørring 

  

Kl. 14.15 - 15.15:  

 

Foredrag v/ Noemi Katznelson 

 

Titel: Hvad kan vi børne- og Ungdomspsykiatere lære af og 
bruge sociologisk forskning i unges mistrivsel til? 

 

Noemi Katznelson er professor og ungdomsforsker og er til daglig 

leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. 

Noemis foredrag og forskning tager udgangspunkt i et bredt 

sociologisk blik på ungdomsliv i vores samtid med særlig fokus på 

områder som ungdom, uddannelse og udskoling, udsatte unge og 

unges læring og motivation. 

 

 

Noemi vil holde tre kvarters oplæg, hvorefter der er et kvarter til spørgsmål.  

 

Har du lyst til at høre Noemi fortælle om sin forskning kan du lytte til denne 

podcast: https://share.podimo.com/episode/21bbffd4-f524-411e-ad22-

f5aea5a1e99f?creatorId=9988af66-3b64-431e-b764-

19617c69485d&key=Y6CVJseHINFf&source=ln&from=mobile 

 

 

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN – SCROLL NED PÅ SIDEN  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshare.podimo.com%2Fepisode%2F21bbffd4-f524-411e-ad22-f5aea5a1e99f%3FcreatorId%3D9988af66-3b64-431e-b764-19617c69485d%26key%3DY6CVJseHINFf%26source%3Dln%26from%3Dmobile&data=05%7C01%7C%7C7b079421d58e45c360e508dad799137f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638059349694251210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xMjmm48Q5xSRIlzlGcsX9PSx%2Bs2VJj7nLpV9lvSh8Ys%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshare.podimo.com%2Fepisode%2F21bbffd4-f524-411e-ad22-f5aea5a1e99f%3FcreatorId%3D9988af66-3b64-431e-b764-19617c69485d%26key%3DY6CVJseHINFf%26source%3Dln%26from%3Dmobile&data=05%7C01%7C%7C7b079421d58e45c360e508dad799137f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638059349694251210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xMjmm48Q5xSRIlzlGcsX9PSx%2Bs2VJj7nLpV9lvSh8Ys%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshare.podimo.com%2Fepisode%2F21bbffd4-f524-411e-ad22-f5aea5a1e99f%3FcreatorId%3D9988af66-3b64-431e-b764-19617c69485d%26key%3DY6CVJseHINFf%26source%3Dln%26from%3Dmobile&data=05%7C01%7C%7C7b079421d58e45c360e508dad799137f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638059349694251210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xMjmm48Q5xSRIlzlGcsX9PSx%2Bs2VJj7nLpV9lvSh8Ys%3D&reserved=0


 
 

Dagsorden til GENERALFORSAMLINGEN kl. 15.30 til 18.30 

 

Kl. 15.30 – 15.35 

1) Valg af dirigent.  

 

Kl. 15.35 – 16.15: 

2) Beretning v/forperson Nina Tejs Jørring og fra udvalgene. Årsberetningerne ligger på 

hjemmesiden og de fremlægges mundtligt med 1-3 emner med mulighed for diskussion. Max. 5 

minutter pr. udvalg.  

     Videreuddannelsesudvalget 

Psykoterapiudvalget 

Diagnoseudvalget 

Etikudvalget 

Forskningsudvalget 

FYP 

UEMS 

 

16.15-16.25: 

3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt fremlæggelse af budget. Til 

godkendelse.  

 

Kl. 16.25 – 16.35: 

PAUSE 

Kl. 16.35 – 17.00: 

4) Forslag om vedtægtsændring  

Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne drøftes og vedtages ved 

afstemning hver for sig, hvis der er et medlem, der ønsker afstemning. Vedtægtsændringer kan dog 

kun vedtages ved mindst halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse, og mindst 2/3 af de 

tilstedeværende stemmer for forslaget. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til 

stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for et 

forslag, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringens 

endelige vedtagelse – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – 

i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling 

stemmer for forslaget. Dette eventuelle ekstraordinære møde afholdes virtuelt den 30. marts 2023 

kl. 15.00 – 16.00. 

Kl. 17.00 – 17.15: 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 Ida Maria Ingeholm Klinkby  – ikke på valg 

 Kasper Jessen    – ikke på valg 

 Rikke Wesselhöft   – ikke på valg 

 Nina Tejs Jørring   – ikke på valg 

Erik Døssing    – på valg – tager ikke imod genvalg 



 
 Anna Sofie Hansen   – på valg – tager ikke imod genvalg 

  

HUSK at overveje at stille op til vores bestyrelse! Det er et spændende arbejde, og vi vil gerne have 

flere engagerede læger med i arbejdet. 

 

 

Der er planlagt følgende datoer til de kommende bestyrelsesmøder i 2023/24.  

 

Konstituerende bestyrelsesmøde den 16. marts 2023 kl. 15.30 – 16.00 – virtuelt. 

Bestyrelsesmøde den 13. april 2023 kl. 16.00 – 18.00 – virtuelt. 

Bestyrelsesseminar den 11.-12. maj 2023 – København 

Bestyrelsesmøde den 12. juni 2023 – København – fællesmøde med DPS/DPBO 

Bestyrelsesseminar den 14.-15. september 2023 – Odense 

Bestyrelsesseminar den 24. november 2023 – København 

Bestyrelsesmøde den 19. januar 2024 - Odense 

 

 

Kl. 17.15 – 17.20: 

6) Valg af revisor og kollegial revisor.  

 

Kl. 17.20 – 17.25: 

7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år 

 

Kl. 17.25 – 17.35: 

PAUSE 

 

Kl. 17.35 – 18.15: 

8) Indkomne forslag.  

*Orientering om planlægningen af de fremtidige årsmøder samt orientering om udsendelse af 

spørgeskema til medlemmerne omkring deres forventninger og ønsker for temaer og rammer for 

årsmøderne.  

 

*Drøftelse af BUP-DK’s bestyrelsesmedlemmers og udvalgsmedlemmers arbejdsindsats og evt. 

kompensation herfor. Der er i den sidste årrække kommet flere områder, hvor vi i BUP-DK gør os 

gældende, og der har derfor været en stigende arbejdsbyrde i bestyrelsen. Drøftelse og stillingtagen 

til hvordan vi ser dette udvikle sig i fremtiden. 

1. Drøftelse i breakout rooms 

2. Plenum drøftelse 

Kl. 18.15 – 18.25: 

9) Eventuelt 


