
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 07.09.2012 
Hos Birgitte Brink Sækkedamsvej 126, 3500 Værløse  
Kl. 10-15. 
 
  

1. Valg af ref. 
2. Valg af ordstyrer. 
3.  Opfølgning fra sidst møde.   
4. Kursus i efteråret 2012.  
5. Generalforsamling efteråret 2012.  
6. Forebyggelsespakker, hvad gør vi? 
7. Fremtid og aktiviteter. 
8. Evt. 

 

 
Referat af Bestyrelsesmøde i DSfB  fredag d. 7. sept. 2012 hos Birgitte kl 10-16 
 
Til stede: Lone, Tine, Eva Tove (til 1/2 af mødet), Birgitte. Claus deltog vedr. punkt 8. 
Afbud: Karen Margrethe 

1.     Valg af referent: Birgitte 

2.     Valg af ordstyrer: Lone 

3.     Opfølgning fra sidste møde: Tove fortæller, at der er et underskud i regnskabet på 
ca. 10.000, men vi har 72.000kr  i  indestående. Tove spørger Ole Refstrup fra Dansk 
Selskab for Folkesundhed om reglerne for  brug af denne kapital. Forudsat at vi må 
bruge af formuen, vil vi afsætte ca. 20000 kr til kursus/uddannelse, promovering af 
kommunallægerne  i forslaget til budget,- herunder f.eks. til en udefra kommende 
foredragsholder til et kursus. Vi foreslår uændret kontingent. 

4.       Kursus i efteråret 2012:  Christine har meldt afbud og Annette træder ind i stedet. 
Vi skal udarbejde evalueringsskemaer, der skal medtages,- Tine sørger for det. Lone 
udarbejder kursusbevis Vi diskuterede gaver. Lone bestiller frugt/vand 

5.     Generalforsamling efteråret 2012 :   Vi diskuterede emner  til 
årsberetningen.    Lone vil fremsende reminder med opfordring til mødedeltagerne om 
at medtage instrukser, vejledninger, publikationer mv.  til orientering og inspiration, og 
der afsættes lidt tid til at præsentere det fremlagte. Eva foreslår at der er et punkt på 
generalforsamlingen vedr. ”Nyt fra selskaberne,- indlæg i UfL” mhp. at spørge 
medlemmerne, om de har idéer til hvordan vi kan beskrive DSfB’s område i UFL 
(deadline omkring november). Hvis ingen byder ind, kan Tine og Birgitte udarbejde 
indlæg. 
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6.    Forebyggelsespakker, hvad gør vi?: Vi er enige om at udarbejde høringssvar på de 
fremsendte forebyggelsespakker. Og vi tog hul på nogle af dem,- alle bedes fremsende 
bemærkninger til Lone, der samler alle bemærkningerne, og svarer seneste 28. sept. 

7.    Fremtid og aktiviteter og 8. Samarbejde med FAKL  . Claus Malta fra FAKL deltog 
vedr. dette punkt. Han  fortalte om den aktuelle situation for lægekonsulenter jf. 
lovforslaget , der reelt kan afskaffe lægekonsulenter i kommunerne. 

-         Claus foreslog, at FAKL og  DSfB henvender sig til  socialministeren vedr. §50-sager: 
FAKL og DSfB kan gøre opmærksom på at der er behov for revision af området, idet det  
lægefaglige fokus i sådanne sager skal styrkes. Læger (ikke mindst kommunallæger) har 
en vigtig opgave mht. at  vejlede sagsbehandlere mv. på området.  Vi blev enige om, at 
der er behov for en fælles henvendelse til socialministeren om dette. 

-          Kommunallaege.net: Ligger inde med en kapital, der ikke er behov for til at 
udbygge kommunallaege.net. Måske kan pengene bruges til en publikation om 
kommunallægearbejde,- eller til at løse andre opgaver på kommunallægeområdet, som 
ingen andre løser. Dette vil være i tråd med intentionen med kommunallaege.net. Claus 
og vi er enige om dette, og bestyrelsen af Kommunallaege.net må indkalde til 
generalforsamling i kommunallaege.net snarest om dette. 

-          Ingen kursusplaner aktuelt for FAKl,- men generalforsamling planlægges i maj 
2013. Vi er enige om, at DSfB og FAKL  holder hinanden orienteret om kursusplaner mv. 
og at  vi evt. arrangerer fælles kurser. 

9.   Eventuelt. Vi har besluttet flg. vedr. udlæg til forplejning, når vi holder møde i DSfB : 
70 kr pr. person pr. møde til personen, der afholder mødet, hvis mødet består af 
morgenmad og frokost. Er der også aftensmad, koster det yderligere 70 kr. Tove får 
vores kontonr. 
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