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Tilstede: Jan, Eva, Karin, Lone, Gitte, Susanne Afbud fra: Vibeke,  
 

1) Valg af ordstyrer (Eva) 

2) Valg af referent (Susanne) 

3) Eventuel mail eller tlf. vedtagelser, som skal føres til referat: Ingen kommentarer d.d. 

Referat fra bestyrelses mødet 31.10.2009 er godkendt og lagt på hjemme siden. 

Navne ændring til Dansk Selskab for Børnesundhed (DSfB) er godkendt af DSFF og 

formel i kraft fra årsskiftet 2009 - 2010. 

Henrik Greiffenberg er DSfBs repræsentant i arbejdsgruppe i SST omkring 

overvægtige børn.  

- SST har orienteret om mødedatoer d. 4. og 26. marts i arbejdsgruppen. Selskabet ønsker løbende 

kopi af referatet skriftlig/orientering fra møderne til intern brug i bestyrelsen i DSfB. Eva og 

Susanne kan kontaktes, som suppleanter til arbejdsgruppen efter behov. - Arbejdsgruppens 

sammensætning, kommissorium samt DSfB`s repræsentantens baggrund, vil fremover ligge på 

hjemmesiden. 

4) Korte orienteringer fra formand: 

Via www.DSfB.dk er det nu muligt at gå direkte på LFBU / DSfBs hjemmeside under 

DSFF. 

 Julekort fra UNICEF. 

 Julehilsen fra DMS. 

 DSM møde 29.01.2010. 

 4 Mail fra DMS vedr.:  

Akut medicin / akutmodtagelserne: 

Prisopgave 2010 

Grenå -årsmøde 2010 

Information om Fagområdet Akut Medicin 

  

5) Kort orientering fra andre 

- Børnesundhedsprisen blev uddelt 17. november 2009 til socialoverlæge Jon Arnfred, Århus 

kommune. Begivenhederne blev dækket af flere forskellige danske medier. 

- Landsdækkende konference i maj for Sundhedsplejerskernes  

faglige selskab. Gitte deltager som repræsentant for Århus Kommune. 

- Orientering ved Eva om Carsten Obels ”Monitorerings projekt”, www.skolesundhed.dk 

- Gitte og Lone orienterer om retningslinjer for visitering af særlige behovs børn fra 

sundhedsplejerske til kommunallæge www.Århus.dk./Børn og unge-lægerne. 

- Lægekonsulent kursus 2009 af 5 dages varighed vil formentlig blive gentaget 2010. Eva vil 

forhøre Vibeke om kurset vil blive gentaget. 

 

6) Temadag i foråret udskydes pga. medlemstal og økonomi og i stedet for at opprioritere årsmødet 

i Grenå.  - Lone foreslog en dag med faglige indlæg fra kommunallæger. 

 

7) Årsmødet 2010. - Lone orienterer om samfundsmediciner har planlagt møde om prioritering af 

deres arbejdsopgaver i juni på Hindsgavl. Der arbejdes forsat med fælles årsmøde med 

samfundsmedicinere fra 2011. Eva og Lone arbejder videre sammen med Vibeke om Grenå-

årskurset i august 2010.  

Emner til årsmødet mail: Eva.Bocher.Herner@albertslund.dk 

Bestyrelsen vedtager at kursusledelsen vælges for 1 år, men kan højest genvælges 2 gange. 

 

http://www.århus.dk/
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8) Generalforsamlingen 2010 afholdes ved årsmødet 2010 

 

9) Vedtægts ændringer i forlængelse af navne ændring  

Punkt udsættes til næste gang www. DSfB.dk - Jan sender vedtægterne til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

10) Vedtægts ændringer for Fonden til udeling af Børnesundhedsprisen pga. af navne ændring. 

Fondens vedtægter bør revideres efter navneændring. Bestyrelsens foreslår at fondens midler efter 

ansøgning kan bruges til finansiering af relevante kommunallægelige projekter. 

 

11) Kontingent opkrævning for 2009-2010. 

Der er sket misforståelser omkring kontingent stigning for DSfB.  

DSFF har kun opkrævet 150 kr. til DSfB, opkrævningen er sendt ud til medlemmerne tidligere end 

forventet. 

 

12) Kontakt til DSFF og hjemmesiden samt medlemmer. 

Formanden er kontakt person for hjemmesiden. 

Referenten mailer til medlemmerne 

Kontakt til DSFF henvendelser til Susanne. Mødeaktivitet deles mellem Susanne og Gitte 

 

13) Bestyrelsens fremtidstanker 

Drøftet overvejelser om fremtid. 

 

14) Ny konstituering / opgave fordeling i bestyrelsen 

Repræsentant til kommunallæge.net.dk Karin 

Kasser i DSfB. Jan påtager sig kort varigt opgaven. Vibeke adspørges om, hun vil overtage opgaven 

efter Kjeld.. 

 

15) Andet  Uddannelse af læger/medicinstuderende i kommunen. 

 

16) Evt. Nyhed fra bestyrelsen: /Arbejdsopgave fordeling i bestyrelsen: 

- Kommunalaege.net.dk: Karin deltager fremover i stedet for Kjeld. 

- Referat sendes til bestyrelsen til kommentar indenfor 1 uge. Det endelige referat sendes til 

formanden, som videresender referatet til Ole DSFF. 

- Referenten sender referatet og andre forslag til medlemmerne. fx medlem i arbejdsgrupper, 

forslag til emner til Årsmødet etc.. 

- Oplæg til skrivelse om nedskæringer på kommunallægeområdet til bestyrelsen. Susanne 

- Vedtægtsændringer vedrørende forslag i Fonden mailer formanden til bestyrelserne. 

- Formanden orienterer DSFF, Ole om kontingentstigning til 200 kr/år. 

- Kontakt og mødeaktivitet i DSFF Susanne og Gitte 

- Kursusudvalget Eva og Lone kontakter Vibeke 

- Kontakt til repræsentant Henrik i Sundhedsstyrelsens overvægts gruppen ved Eva. 

 

- Stor tak for den store arbejdsindsats i bestyrelsen og den faglige udvikling indenfor 

Sundhedsprofiler til Kjeld Poulsen, som har fået nyt job. Bestyrelsen vil anmode ham om 

at forsætte i bestyrelsen. 

 

17) Næste møder: 20.03.2010 Kl. 11-16 Sjælland,, 04.06.2010  10-15 Jylland ref. Sbl 

 

Tak til Kjeld Poulsen 


