Dagsorden til bestyrelsesmøde den 13.09.13
Møde på Gentofte rådhus kl. 10-15 hos Karen Margrethe
1. Valg af referent
2. Siden sidst.
3. Kursus i efteråret 2013, finpudsning.
4. Generalforsamling efteråret 2013,endelige aftaler.
5. Henvendelse om ønsket om at blive medlem af DSfB, som ikke læge.
6. Drøftelse med oplægsholder om emnet hash på kommende kursus.
7. Evt.
Referat bestyrelsesmøde DSfB 13. september 2013
Til stede: Lone Blichfeldt, Karen Margrethe Nyholm, Tove Billeskov, Eva Bøcher Herner,
Birgitte Brinck, Tine Keiser-Nielsen
Mødeleder: Lone
Referent: Tine
2.Siden sidst:
• Eva: rehabiliteringsteam på Bispebjerg, voksenområdet. Der ansættes mange læger
• Rundbordssamtale om rehabilitering for børn i kommunalt regi.
Der oprettes hjerneskadeteam i flere kommuner, m deltagelse af bl.a. kommunallæger.
• Forslag om registrering af hvilke tværfaglige udvalg kommunallæger deltager i.
• Lone inviteret af FAKL til drøftelse af, hvordan vores område løftes. (22. november 2013)
• SSTs nye bog: Skolesundhedsarbejde er udkommet. Flere kapitler er skrevet af
nuværende og tidligere kommunallæger
• Evt mulighed for indlæg til UfL fra de videnskabelige selskaber: Birgitte skriver indlæg om
den nye bog om Skolesundhedsarbejde m fokus på miljø
3. Kursus i efteråret 2013:
Indtil nu 18 tilmeldte.
Alle opfordres til at medtage relevante rapporter, sundhedsprofiler politikker m.m. Lone
sørger for mail til medlemmerne vedr. dette.
Programmet tilrettes efter foredragsholderes ønsker. Det endelige program udleveres til
deltagerne ved kursusstart.
Lone laver mapper med program (Eva) evaluering (Eva) og kursusbevis (Lone)
Karen Margrethe køber gave til oplægsholdere
4. Generalforsamling 2013:
En lille tilgang i medlemstal.
Tove gennemgår kort regnskabet. Vi foreslår at fastholde kontingentet på nuværende niveau.
Birgitte, Tove og Lone er på valg og villige til genvalg. Karen Margrethe genopstiller som
suppleant.
Der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem til Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen.
5. Henvendelse fra folkesundhedsvidenskabskandidat, som ønsker at være medlem af DSfB.
I følge Selskabets vedtægter kan ikke-læger, som har vist den kommunale lægelige indsats
over for børn og unge en særlig interesse, optages som ekstraordinære medlemmer af DSfB.
Vi ønsker ansøgeren velkommen i selskabet.

6. Drøftelse med oplægsholder om hash. Punktet udgår.
7. Evt:
Drøftet, hvordan vi gør nye kommunallæger opmærksommme på selskabets eksistens,
herunder årsmødet. Vi undersøger muligheden for, at FAKL vil yde den service, at sende
informationsmateriale om selskabet til nye medlemmer. Lone tager kontakt til FAKL.
Informationsmateriale/reklamefolder for selskabet udvikles på næste bestyrelsesmøde.
Ny svensk bog om det kommunale helsearbejde på børne- og ungeområdet udkommer forår
2014. Vi drøfter muligheder for samarbejde/erfaringsudveksling med de andre nordiske
lande.

