Generalforsamling DSfB 2019
Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed, d 12. september 2019
i Domus Medica Kristianiagade 12, 2100 København Ø
1. Dagsorden
1. Valg af dirigent (1) og referent (2):
(1) Lone Blichfeldt, og (2) Eva BH.
2. Formandens beretning
Tine Keiser-Nielsen oplyser, at der er afholdt 2 møder, derudover skypemøder og mailkontakt.
Der har været afholdt ERFA-møde foråret 2019 i Odense. Planen er som udgangspunkt, at der skal afholdes
nyt ERFA-møde i Århus i foråret 2020 og Årsmøde i Domus Medica september 2020.
Eva BH er bestyrelsens kontaktperson til FAKL. Der er pt. ikke fundet en kontaktperson til DSFS
Selskabet har lavet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud
fra 2019”.
Emner til årsmøde og ERFA-møde efterlyses.
3. Beretning fra udvalg
a: Unicef: Tine Keiser-Nielsen er DSfB´s repræsentant i Unicef Danmark. Hun har deltaget i Børnenes Dag.
Hun er medlem af Unicefs Advisory Board for rettighedsskoler. Tine fortsætter i dette udvalg.
b: Bestyrelsen i Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen er Farideh, Vibeke HN og Britta W. Der står ca
270.000 kr på investeringskontoen. Der er stadig ikke helt nok i afkast til, at Børnesundhedsprisen kan
uddeles. Det forventes, at prisen uddeles næste år, hvor der igen skulle være samlet ca 15.000 kr.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Regnskab fremlægges og vil blive godkendt. Der foreslås fastholdelse af kontingent. Regnskab ordnes via
administrationen i Selskab for Folkesundhed. Vi betaler dog vores egne regninger.
6. Forslag fra medlemmerne
Forslag 1) Selskabet har et dalende antal medlemmer. Man kunne derfor prøve at få udvidet gruppen af
læger, som kunne være interesseret i at deltage feks fra pædiatrisk selskab.
Forslag 2) skulle selskabet mon igen være mere aktive i ”Sex og samfund”?
7. Valg til bestyrelse.
På valg er: Farideh, Tove Billeskov og Lone Blichfeld, alle 3 fortsætter, Farideh og Tove som medlemmer
og Lone som suppleant. Derudover fortsætter Tine Keiser Nielsen formentlig som formand og Eva Bøcher
Herner som medlem i bestyrelsen.
Karen Margrethe Nyholm og Jannie Hjerpe ønsker ikke længere at fortsætte i bestyrelsen.
8. Valg af revisorer:
Endnu ikke afklaret, hvem der overtager funktionen.
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.
Fortsætter som nu.
10. Eventuelt. Årsmødet er i år blevet aflyst pga mangel på tilmeldinger. Den nye bestyrelse vil derfor
arbejde med selskabets fremtid, herunder evt. nedlæggelse og evt nyt navn.

