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Formandens beretning 2015
Et år er atter gået og desværre må jeg som formand atter se tilbage på et år, hvor det ikke er gået fremad
med antallet af ansættelser af Kommunal Børn og unge-læger. Dette mærker vi så selvfølgelig også i
antallet af medlemmer i vores lille eksklusive selskab, hvor vi ved sidste opgørelse havde 20 medlemmer.
Ud af disse ved jeg at nogle af dem ikke længere er Børn og unge-læger, så fremgang i antal skal vi nok ikke
forvente, med mindre at vi kan få nogle af dem vi kender, der ikke er medlemmer overbeviste om at de skal
være med i vores eksklusive selskab.

Vi har i det forgangne år fortsat med at holde vores bestyrelsesmøder i København. Vi har haft to
møder og resten er foregået på mailer året af specielt planlægningen af dette årsmøde. Vi har
skifter mellem at være i privat hjem og i lokale på Domus medica.
Der går fortsat en del tid med at evaluere og planlægge årsmøder på vores bestyrelsesmøder.
Efter sidste år, hvor vi måtte reducere vores årsmøde på grund af for få tilmeldte, besluttede vi at
årsmødet kun skal være en dag og så afholdes i København, i Domus Medica, i håb om at få flere
deltager, hvilket også ser ud til at være lykkedes.
Dagsordener og referater kan findes på hjemmesiden. www.dsfb.dk.
På hjemmesiden findes også nyhedsbreve fra Sundhedsstyrelsen til sundhedsplejen, som vi indtil
videre har modtaget fra Anette Poulsen SST. Hvordan det er organiseret efter omlæggelser der, er
mig ikke bekendt.
Hjemmeside bliver styret af administrationen af DSFF og har vi ønsker kan få lagt det ind vi gerne
vil have. Desværre er vi ikke altid så hurtige med at få den opdatere, vi gør vores bedste.
Vi bestræber os i bestyrelsen på at varetage medlemmernes interesser så godt vi kan og forsøger,
så vidt det er muligt, at løse de opgaver, der melder sig.
Der har i dette år ikke været afgivet høringssvar fra vores side, da der ikke lige har været noget
relevant emne det materiale jeg modtager.
Alle høringsmuligheder læses igennem og jeg vurdere, om det har relevans for Kommunal Børn og
unge-læger..
Tak til bestyrelsen for nogle meget hyggelige og inspirerende møder.
Skulle du have lyst til at deltage i et eller flere bestyrelsesmøder er du altid velkommen.

God arbejdslyst til den kommende bestyrelse.
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