
Referat af generalforsamling i DSfB d. 25. september 2012, Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent 

Søren Jørgensen blev valgt til dirigent og Birgitte Brinck til referent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iflg. vedtægterne og der var ikke 
indkommet skriftlige forslag til dagsorden. 

Punkt 2. Formandens beretning 

Formanden (Lone Blichfeld ) oplæste årsberetningen, som blev  modtaget med applaus.  

Punkt 3. Beretning fra udvalg 

a)UNICEF-udvalget:  Repræsentant i udvalget, Arne Lindahl havde fremsendt beretning for 2011/2012, som 
blev oplæst. 

b)Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen:  Formand  Søren Jørgensen orienterede om opgaven vedr. 
at finde en kandidat til prisen, som i år gik til Annette Storr-Paulsen. 

Punkt 4. Aflæggelse af regnskab  til godkendelse 

Regnskabet viser et underskud på ca. 10.000 kr (bl.a. pga. at sidste års årskursus blev finansieret af  DSfB. 
Underskuddet blev dækket ved at tage 10.000 kr af formuen, som er reduceret fra ca. 82.000 til ca. 72.000) 

Punkt 5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af  kontingent.  

Budgettet blev vedtaget. Der er afsat 20.000 kr til næste årskursus mhp. fx eksterne foredragsholder el. 
lign. Kontingent fastholdes på 200 kr. pr år. 

Punkt 6. Idéer  og drøftelse af fremtids aktiviteter. 

Forslag: Synliggørelse i forhold til KL,- f.eks. vores opgaver vedr. familiesager og andre lægefaglig 
rådgivning/lægekonsulentopgaver på børneområdet. Måske er det FAKL’s opgave.  

DSfB og FAKL påtænker at rette henvendelse til socialministeren vedr. vigtigheden af den lægefaglige del af 
§50-undersøgelserne. 

Hvordan skal vi tilrettelægge årsmøde næste årsmøde:  Enighed om at det er en god idé at lægge årsmøde i 
forlængelse af Folkesundhedsdage  fremover (som i år). Dette årsmøde koster ca 1850 pr person med 
eftermiddagskaffe, aftensmad , overnatning, morgenmad, frokost . En god idé med yderligere en kursusdag 
f.eks. ½ år efter årsmødet.  

Tine foreslår at vi evt. samler gode eksempler på  kommunallægeopgaver i en publikation (elektronisk),- og 
det var der opbakning om. 

Punkt 7: Valg af  bestyrelse 



Tine Keiser-Nielsen og Eva Bøcher-Herner var på valg og de blev genvalgt. Karen Margrethe  blev genvalgt 
som suppleant. 

Punkt 8: Valg af revisorer 

Annette Storr-Paulsen  og Margit Mortensen fortsætter som revisorer. 

9: Valg af udvalgsmedlemmer mv. 

UNICEF-udvalget: Tine Keiser-Nielsen blev valgt i stedet for Søren Jørgensen, der ikke ønskede genvalg. 
Udvalget består nu af  Tine Keiser-Nielsen og Arne Lindahl. 

Udvalget vedr. Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen : De 3 medlemmer blev genvalgt (Søren 
Jørgensen , Vibeke Hardam Nohns og  Vibeke Holsteen). 

Punkt 10. Eventuelt 

Vigtigt at holde heldagsmøder med de kommunallæger, der findes i Regionen! 

Tine Keiser-Nielsen spurgte, om der var medlemmer, der var interesseret i at bidrage med et indlæg i UfL 
(deadline i nov./dec.) om DSfB’s aktiviteter (UfL inviterer  årligt selskaberne til et kort indlæg med 
”highlights”).  Der var ikke umiddelbart nogen, der havde bud på et indlæg. Tine og  Birgitte  vil gerne skrive 
om DSfB’s rolle i forbindelse med  den kommende publikation om ”Skolesundhedsarbejde”. 

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen er uændret fra tidligere:  

Formand : Lone Blichfeldt 

Kasserer : Tove Billeskov 

Eva Bøcher-Herner 

Tine Keiser-Nielsen  

Birgitte Brinck 

Suppleant: Karen Margrethe Nyholm 

 

 



Dansk Selskab for Børnesundhed                      Aarhus d. 22.9.12  

 

Formandens beretning 2012 

I løbet af året har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, alle møder er holdt i hovedstadsområdet. 
Dagsordener og referater er lagt på hjemmesiden. www.dsfb.dk. 

Efter bestyrelsesmøder bestræber vi os på, at få sendt besked ud på mail, om at ref. kan læses på 
hjemmesiden. 

Året har atter været præget af økonomisk smalhals i kommunerne. Der er nedgangs tider for 
kommunallæger, der er ansat på børn og unge- området. Vi hører, desværre fortsat om afgang fra 
disse stillinger. Der er ikke mange kommuner, der har ansat en læge på området længere. 

 Der er nu 37 medlemmer i DSfB, men en del af disse er ikke længere ansat som kommunallæger, 
så næste år kan måske betyde en yderligere nedgang i medlemsantal. 

 I bestyrelsen gør vi vores bedst for at varetage medlemmernes interesser og for at løse de 
opgaver, der melder sig. 

 Vi forsøger at markere os så meget som muligt i det lægefaglige arbejde for børn og unge, under 
de givne rammer. 

Noget af det første, den nye bestyrelse, blev involveret i var, bogen ” Skolesundhedsarbejde”  som 
udgives af sundhedsstyrelsen. Bogen stod for at skulle revideres og udgives som den sidste bog 
Sundhedsstyrelsen vil trykke. 

Jeg blev i egenskab af formand for selskabet inviteret til møde i Sundhedsstyrelse og vi var så 
heldige at også Birgitte Binck og Eva Bøcher Herner, der ligeledes sidder i bestyrelsen, blev 
inviterede som kommunallæger. 

På mødet blev stort set alle kapitler gennemgået og vurderet angående rettelser eller om de skulle 
skrives om. Vi fik også lov til at pege på nogen der kunne være med til dette arbejde. Birgitte 
Brinck fik lov til at skrive om miljø, hygiejne og ulykker og Tine skrev sammen med en 
sundhedsplejerske kapitlet om det praktiske arbejde i skolesundhedstjenesten.  Vi har ligeledes peget 
på at et tidligere medlem af DSfB, Gitte Hesthaven kunne være egnet til at skrive om udsatte børn 
og unge.    

Vi har lavet høringssvar angående : 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service( justering af betingelser for 
forældres udførelse af træning) samt Sundhedsloven. 

http://www.dsfb.dk/


Lige nu er der høringsfase angående Forebyggelsespakker, om solbeskyttelse, hygiejne, mad og 
måltider og indeklima i skoler. 

Skulle de være nogen kommentarer fra medlemmer, er I meget velkommen til at give dem vider til 
selskabet, så det kan komme med i høringen. 

Samarbejde med FAKL: 

Bestyrelsen har valgt at Birgitte/Tove er kontaktpersoner til FAKL. Vi har haft et møde med 
Formand for FAKL, Claus Malta Nielsen, hvor vi drøftede samarbejdsflader og fremtid for 
kommunallæger. 

Tine er DSfB’s repræsentant i Kommunallaege.net’s bestyrelse. Birgitte er også medlem af 
bestyrelsen af Kommunallaege.net. Tine og Birgitte sørger for at relevant materiale fra DSfB også 
lægges på Kommunallaege.net.  

Der er fortsat mange forskellige og spændende udfordringer der kan tages fat på i det kommunale 
børn og unge-læge arbejde, desværre er der ikke udsigt, at vi får fremgang rundt omkring i landet, 
men bestyrelsen vil gerne fortsætte arbejdet og vi bestræber os på at gøre det på bedste beskub. 

Tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt år i bestyrelsen.  

God arbejdslyst til den kommende bestyrelse. 

 

Formand for Dansk Selskab for Børnesundhed 

Fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed 

Lone Blichfeld  
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