
Dansk Selskab for Børnesundhed. Referat fra generalforsamling 7. september 2017 

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Søren Jørgensen blev valgt som dirigent og Tine Keiser-Nielsen som referent 

Ad.2 Formandens beretning 
Formandsberetningen blev godkendt og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.  

Ad.3 Beretning fra udvalg:  
a. Unicef: Unicef har fået fondsmidler til arbejdet med rettighedsskoler i Danmark. Tine Keiser-Nielsen er 
DSfB´s repræsentant i Advisery Board for rettighedsskolerne og er i 2017 blevet valgt som suppleant til 
Unicef Danmarks bestyrelse. 
b. Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen: bestyrelsen består af Søren Jørgensen, Britta Weyer og 
Vibeke Hardam Nohns. Søren gennemgår fondens regnskab. Afkastet giver mulighed for at uddele 
børnesundhedsprisen hvert andet år. Næste gang bliver i 2019. Forslag til kommende prismodtagere er 
meget velkomne. 
c. Fagligt Forum for Kommunalt ansatte læger, som tidligere administrerede en dialogportal, er nedlagt og 
de resterende midler tilbageført til FAKL og DSfB, som bidrog med økonomisk støtte, da dialogportalen 
skulle etableres. Dialogportalen er nu erstattet af en platform under KL (Dialogforum) der giver mulighed 
for lægefaglige indlæg og dialog. Der opfordres til, at den benyttes i større udstrækning. Eva Bøcher vil lave 
en introduktionsskrivelse til Dialogforum. 

Ad. 4: Aflæggelse af regnskab:  
Regnskabet gennemgås og godkendes.  

Ad. 5: Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
Budgettet godkendes og kontingentet fortsætter uændret.  

Ad. 6 Valg til bestyrelse:  
Lone Blichfeld, Birgitte Brinck og Tove Billeskov er på valg. Birgitte Brinck er gået på pension og genopstiller 
ikke.  Eva Bøcher og Tine Keiser-Nielsen er ikke på valg. Lone Blichfeld, Tove Billeskov og Karen Margrethe 
Nyholm vælges til bestyrelsen. Farideh Radis vælges som suppleant. 

Ad. 7 Valg af revisorer: Lone Hansen og Lisbeth Nørgaard Lindblad genvælges  

Ad. 8 Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB  i andre foreninger.  
Tine fortsætter i Unicef og Britta, Vibeke og Søren i Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen.  

Ad. 9 Eventuelt 
Bliver der mulighed for subspecialiseringskursus/kommunallægekursus? Vi retter henvendelse til FAKL 
angående dette. 

 

17. september 2017. Tine Keiser-Nielsen 



Beretning 2017 

 

Tak for deltagere på Årsmødet og til generalforsamlingen. 

Tak for endnu et godt år i bestyrelsen. 

Vi har afholdt 2 møder og ellers planlægning af årsmødet via mail. 

Vi har lavet et høringssvar og læst mange henvendelser på høringssvar, som ikke har været relevante for 
vores område.  

Vi er en fast trofast kerne af medlemmer, som fortsat er på 20 stk. Desværre er der ikke kommet nye, men 
vi har da forhåbninger på, at vi kun kan blive flere. 

Desværre må vi sige farvel til et bestyrelsesmedlem, som sluttede sit aktive arbejdsliv i Frederiksberg 
kommune før sommerferien. Tak for din deltagelse i bestyrelsen og særligt mange tak for at højne vores 
viden på det samfundsmedicinske område. 

Det er vigtigt, at vi markere os i kommunerne, så meget som muligt, og at vi fortsætter med at byde ind 
med vores lægefaglige viden så meget som muligt, for at blive synlige. 

Særligt planlægningen af årsmødet fylder i arbejdet i bestyrelsen, men ellers når vi at drøfte mange faglige 
spørgsmål og emner på vores møder. Hvis man skulle have lyst til, blot at deltage på vores møder, er men 
meget velkommen til dette. 

I er også meget velkommen til at sende mail med spørgsmål og forslag til bestyrelsen. 

Oplysninger findes på hjemmesiden www.dsff.dk under fraktioner. 

Vi har ikke så meget kontakt med DSFF, men det efterlyses fra deres side. 

Den nye bestyrelse, skal forholde sig til det. 

Til slut endnu en gang mange tak til bestyrelsen for nogle meget aktive og hyggelige møder.  

 

http://www.dsff.dk/
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