Referat fra bestyrelsesmøde i LFBU
18.09.2009 kl. 13 –18
Deltagere: Jan Lundgaard, Susanne Bülow, Karin Hansen, Lone Bichfeld, Eva Bøcher Herner, Gitte
Hesthaven, Kjeld Poulsen
Fraværende: Vibeke Nohns
1) Valg af ordstyrer:
a. Jan Lundgaard
2) Valg af referent:
a. Kjeld Poulsen
3) Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen:
a. Referatet godkendt med kommentar.
b. Bestyrelsen har konstitueret sig med Jan Lundgaard som formand og Kjeld Poulsen som
kasserer.
4) Godkendelse af referat fra sidste møde:
a. Er sket iht. proceduren om at referatet rundesendes til bestyrelsen per mail efter mødet og
derefterlægges på hjemmesiden.
5) Evt. kort orienterings / afklarings emner fra formanden
a. DSFF betaler medlemsskabet af UNICEF og Arne Lindahl fortsætter med at repræsentere LFBU.
b. På DSFF’s Folkesundhedskonference deltager Susanne Bülow og Kjeld Poulsen begge med
oplæg. Dette er finansieret via deres arbejdspladser.
c. FAKL arrangerer konferencen ”Kommunallægen – nu og i fremtiden” 30/10. Vigtigt at opfordre
til at mange møder op og ligeledes også deltager i den efterfølgende generalforsamling i FAKL.
Flere fra bestyrelsen deltager.
6) Konstituering af kontaktperson til DSFF:
a. Kjeld Poulsen bliver kontaktperson. Jan Lundgaard og Kjeld Poulsen bliver bedt om at få
beskrevet hvad LFBU opnår ved medlemsskabet af DSFF, da det er vigtigt at alle ved hvad
fordelene er ved at være medlem af LFBU og dermed også af DSFF.
7) Kort runde med enkelte medlemmers tanker og ideer omkring fremtidige opgaver:
a. Fri drøftelse mellem bestyrelsens medlemmer.
8) Vedtagelse af forretningsorden for LFBUs bestyrelse 2009/2010:
a. Forretningsorden er godkendt.
9) Regnskab for Fonden for Børnesundhedsprisen:
a. Bestyrelsen har modtaget udkast til regnskab, som accepteres uden bemærkninger. Fonden
sørger for videre administration iht reglerne.
10) Temadag i efteråret:
a. Af praktiske grunde ønsker vi at flytte den temadag som blev annonceret på
generalforsamlingen til foråret 2010. Bestyrelsen anbefaler at det lægges på en hverdag og der
skal flere emner på, som har mulighed for at trække så mange medlemmer til som muligt. Og
det er vigtigt det får en særlig kommunallægelig vinkel, da mange interessante emner udbydes
af andre meget kompetente instanser, hvor lægerne også deltager.
11) Børnesundhedsprisen:
a. Medlemmerne opfordres til at indstille kandidater til Børnesundhedsprisen:
b. Fondens afkast uddeles efter indstilling som den årlige Børnesundhedspris. Indstillingen skal
være begrundet med forskning og faglig udvikling, som fremmer børn og unges sundhed.
Handlingsanvisende forskning gives fortrinsret. En person/institution som har gjort en særlig
indsats for fremme af børn og unges sundhed kan indstilles. Indstillingen er åben for alle med
fortrinsret
for
kommunallæger.
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c. Eva Bøcher Herner sender efterfølgende en mail ud til medlemmerne om opfordring til at
melde kandidatnavne ind.
Afløsning for Grenå herunder samarbejde med andre:
a. Som nævnt på generalforsamlingen er der indgået en aftale med DASAMS om at lave et fælles
kursus fremover. Eva Bøcher herner og Lone Blichfeld udpeges som LFBU’s repræsentanter i en
styregruppe sammen med to samfundsmedicinere. Der inviteres reræsentant fra FAKL.
Styregruppen aftaler det videre forløb og melder løbende tilbage til formændende for de to
fraktioner. Styregruppen skal overveje om kurset skal være kortere og evt en andet sted. Den
skal ligeledes udpege og samarbejde med kursusledelsen.
Navne skift:
a. Formanden meddeler DSFF at selskabet skifter navn til Dansk Selskab For Børnesundhed.
Hjemmesiden, medlems pleje og orientering:
a. Det er vigtigt at vi har en hjemmeside, men problemet er at det kræver en gnaske betydelig
arbejdsindsats at sikre en løbende og relevant opdatering. Der er ingen i bestyrelsen som
magter dette, men hvis der er medlemmer i selskabet som ville være interesserede i at påtage
sig denne opgave vil det være kærkomment.
b. Der er kommet en henvendelse fra Foreningen Kommunallaege.net. Foreningens formål er bl.a.
indsamling og formidling af viden på det kommunallægelige område, at virke til at fremme
efteruddannelse samt indgå i forskning og kvalitetssikring. Foreningen har opsat et udkast til
hjemmesiden på adressen: www.kommunallaege.net, som er tilgængelig allerede nu. LFBU
anøsges om midler til drift. Bestyrelsen ønsker at der sker en grundigere behandling af dette
positive forslag og tager det med på næste bestyrelsesmøde.
Mail udsendelse til medlemmer og potentielle medlemmer:
a. Kjeld Poulsen kontakter DSFF om at få en mailingliste over vore medlemmer og Eva Bøcher
Herner sammenligner den med FAKL’s liste for at se om der er børn- og ungelæger der ikke har
fået en henvendelse fra os.
Eventuel tanker omkring nye projekter:
a. Udsættes til næste møde
Andet:
a. Ingen punkter
Eventuelt:
a. Ingen punkter
Næste møde / møder:
a. 31/10-2009
b. 29/1-2010

