
Referat bestyrelsesmøde i DSfB d. 15. april 2016 hos Lone i Virum 
Deltagere: Lone, Eva, Tove, Tine, Birgitte 
Ordstyrer: Lone, referent: Birgitte 
  
Dagsorden:  

1)     Siden sidst:  

Et par medlemmer er udgået af selskabet pga andet arbejde.  
Referater fra bestyrelsesmøder er desværre stadig ikke lagt på vores hjemmeside af  den IT-ansvarlige 
på  Dansk Selskab for Folkesundhed, trods rykkere fra Lone. Vi har ikke adgang til selv at lægge referater 
mv. på hjemmesiden. Tove fortæller, at der også er nogle problemer mht. regnskaber vedr. bl.a. kurser, 
kontingenter mv. i forhold til DSfF. Lone vil rykke den IT-ansvarlige vedr. begge dele.  
Tine har netop deltaget i møde med skolesundhed.dk, og fortalte nogle af de muligheder, der er, herunder 
for en ungeprofilundersøgelse. 
  

2)     Økonomi: 

Der er ca 10.600 på den ene konto og 27.700 på den anden. Vi får snart kontingentindbetalinger. Sidste års 
kursus kostede ca. 14.000 kr samt 7.500 kr til oplægsholdere. Med den aktuelle økonomi kan det være 
svært at få råd til flere udefra kommende foredragsholderen på vores årskursus d. 15. september 2016.  
  

3)     Årsmødet 15. september 2016: 

Vi diskuterede forskellige forslag, og kom hurtigt frem til, at det overordnede tema skal være noget i retning 
af : Udskoling/overgangen til ungdomsuddannelser: Psykiske problemstillinger (angst, depression, høje krav 
til sig selv, ensomhed), og robusthed. Hvad ved vi,- og hvordan styrker vi de unge,- og hvilken rolle kan 
kommunallæger have 
Forslag til emner og foredragsholdere:  

•         Ungeprofilundersøgelserne 
•         Ungdomsuddannelser, og sundhed/livsstil: Bla. Benny Husted (forslag fra Tine) 
•         Jonas fra Ishøj (forslag fra Tove vedr. projekt om kriminalitetsforebyggelse bla. vha. 

uddannelsestilbud) 
•         I Århus er der ”Ungekontakten” (forslag fra Lone) 
•         ”Fraværsteam i Århus,- de unge har fravær pga angst, depression mv (forslag fra Lone) 
•         Der er ”robusthedsprojekt” i Århus kommune (Lis Fenger står for det, fortæller Lone) 
•         Der er et landsdækkende projekt vedr. hjælp til de unge med problemer (Eva husker ikke navnet, 

men vil undersøge det nærmere) 
•         Noemi Katz Nielsen fra Center for Ungdomsforskning (forslag fra Tine) 
•         Psykiatrifonden (forslag fra Eva, De laver foredrag om robusthed..) 

Vi blev i første omgang enige om følgende: 
•         Vi vil satse på at hente 2 eksterne foredragsholdere  (á 5000 kr), og selv stå for den sidste del af 

dagen mht. oplæg fra medlemmer 
•         Tine vil finde den ”gamle formulering” om vores selskab frem,- den kan bruges, når vi 

henvender os til oplægsholderne, så de har styr på, hvem vi er/hvor mange vi er etc. 
•         Birgitte har allerede booket lokalet den 15. september (se tidl. fremsendt mail). 
•         Eva vil kontakte Psykiatrifonden og det ”projekt”, der har tilbud om hjælp til unge med 

problemer (hvordan kan man hjælpe/støtte/fremme psykisk robusthed)  
•         Tine vil kontakte Center for Ungdomsforskning (hvad viser forskningen om de unges 

psykiske problemer/robusthed) 
•         Vi kan selv fortælle om resultater af ungeprofilundersøgelsen (som er offentlig) 
•         Tove vil søge Ole Refstrup fra DSfF vedr. tilskud til kurset på 4-5000 kr.  
•         DSfB vil søge om penge til kurset fra Dialogforum. Lone laver udkast til ansøgning 

  
4)     Eventuelt 

Næste møde afholdes hos Tine den 16. juni kl 9-11 , med mindre vi kan klare planlægningen af 
årsmødet alene pr. mail. 
 


