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Årsmøde og generalforsamling 2017 
4. maj 2017, kl. 13.00  

 
Århus Universitetshospital  

Retspsykiatrisk afdeling 
Vandresalen 

Skovagervej 2, 8240 Risskov 
 

   Årsmødets tema: Forvaring 

 
Kl. 13.00-13.15 Velkomst 

   Tina Gram Larsen 

 

Kl. 13.15-14.00 Undersøgelsesparadigme ved forvaring 

   Dorte Sestoft, ledende overlæge, Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik 

 

Kl. 14.00-14.45 Kaffepause 

    

Kl. 15.15-16.00 Om forvaring i Herstedvester Fængsel 

   Hanne Grosen, psykolog, Herstedvester Fængsel 
 
Kl. 16.00-16.15 Pause 
    
Kl. 16.15  Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne: 
  
  1. Valg af dirigent, der skal være medlem  
  2. Formanden aflægger beretning  
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab  
  4. Indkomne forslag *) 
  5. Fastsættelse af kontingent  
  6. Valg i henhold til lovene **)   
  7. Eventuelt  
 

 

  

 Efter generalforsamling er Retspsykiatrisk afdeling, AUH, Risskov vært ved et let  
          traktement. 
 
 Tilmelding til spisning senest 27. april 2017 via hjemmesiden: 
 www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk 

Revideret 

indkaldelse  

ad punkt 6 

(3-4-2017) 
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Dorte Sestoft har 9. september 2016 indsendt forslag til vedtægtsændring: 
 
Jeg tænker, at tiden er inde til lidt udskiftning i interessegruppens bestyrelse, da vi risikerer, 
at det bliver for sammenspist og udelukker nye kræfter/input. Bestyrelsen skal jo varetage 
medlemmernes interesser i forhold til at optimere og profilere retspsykiatrien, og jeg har de 
sidste gange, hvor jeg har betalt kontingent overvejet, hvad jeg egentlig får igen i forhold til 
et dynamisk retspsykiatrisk forum, inddragelse, sparring og inspiration. Ekspertuddannelsen 
kører, og det er godt, men jo blot en lille del af paletten. 
 
Jeg vil derfor stille følgende forslag til GF: 
Max tid i bestyrelsen 6 år (dvs. 2 perioder forudsat man bliver genvalgt efter 3 år) - 
mulighed for at stille op igen efter 4 år ude af bestyrelsen. Udskiftning af den siddende 
bestyrelse, når et medlem er på genvalg. 

*  Ad 4 Indkomne forslag 

§ 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kan ændring af ved-

tægter eller opløsning af RI kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og ¾ heraf 

stemmer derfor. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt. 

 

a. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsam-

ling, der ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte kan vedtage ændring af vedtægter eller opløse 

RI.  

**  Ad 6 - Valg i henhold til lovene 
 
Bestyrelsesposter for 3 år: 
• Kirsten Nitschke er på valg og genopstiller. 
• Per Balling er på valg og genopstiller. 
• Peter Fristhed er på valg. Modtager ikke genvalg. 
•  Tina Gram Larsen trækker sig. 
• Jens Lund trækker sig.  
 


