
Referat DSfBs bestyrelsesmøde 20.08.2010 

 

1) Valg af ordstyrer 

2) Valg af referent 

3) Mail, tlf., eller andre beslutninger, som skal føres til referat 

4) Kort orientering fra formand 

5) Kort orientering fra andre 

6) Årsmødet 30.9 – 1.10.2010 

7) Generalforsamlingen 30.9.2010 

8) Kommunallaege.net 

9) Vedtægts ændringer for DSfB 

10) Økonomi for DSfB 

11) Beretning til generalforsamlingen 

12)  Vedtægts ændringer for Fonden 

13)  Økonomi for Fonden 

14)  Indstilling til Børnesundhedsprisen 

15)  Høringssvar 

16)  Andet 

17)  Eventuelt 

 

Deltagere Karin Hansen, Susanne Bülow, Eva Bøcher Herner, Jan Lundgaard, Kjeld Poulsen, Lone 

Preisler Blichfeld og Gitte Hesthaven. Afbud fra Vibeke Hardam-Nohns (suppleant). 

 

Referat: 

1) Gitte 

2) Kjeld 

3) Henrik Greiffenberg repræsenterer DSfB i SST’s arbejdsgruppe om overvægt hos børn. 

Birgitte Barfod repræsenterer DSfB i SST arbejdsgruppe om forløbsprogrammer for hjerne-

skadet børn. 

Birgitte Brinck repræsenterer DSfB i SST’s revidering af vejleding om smitsomme syg-

domme.  

4) DSfB får et stigende antal henvendelser fra flere forskellige parter, som viser at selskabet er 

blevet mere synligt.  

5) Det er et ønske at alle medlemmer i Selskabet og FAKL gøres bekendt med faglige hjemme-

sider fra fx. praktiserende læger PKO-nyt,  nye vækstkurver SIF, kommunallaege net etc. 

htpps://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=6894.1   

Nye vækstkurver http://www.si-

folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/33_2010.aspx Su-

sanne tager kontakt til FAKL.  

6) Der er 38 tilmeldinger til årsmødet.  

7) Dagsorden gennemgås og godkendes til udsendelse. 

8) Bestyrelsen anbefalede på sidste generalforsamling at gå ind i Kommunallaege.net fordi det 

vigtigt at vi får en elektronisk kommunikationsplatform og det er flot at initiativet er kom-

met op og stå. Der har det første år dog kun været 25 forskellige brugere. Derfor er der sket 

en omfattende ændring så en helt ny hjemmeside er etableret som er mere opsøgende og 

målgruppen forsøges udvidet. Det er vigtigt at flere begynder at anvende Kommunallae-

ge.net i dagligdagen som den kommunikationsplatform den er tænkt og den bliver et aktivt 

forum. Det er udfordringen det næste år. Bestyrelsen vil bede Claus Malta Nielsen om at 

http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/33_2010.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/33_2010.aspx


præsentere Kommunallaege.net på generalforsamlingen. Bestyrelsen anbefaler at der fortsat 

støttes op om initiativet, men at der først tages stilling til størrelsen af det tidligere vedtagne 

økonomiske tilskud når der foreligger et nyt prospekt fra Kommunallaege.net’s bestyrelse 

(Karin, DSfB’s repræsentant, tager det med videre).  

9) Forslag til vedtægtsændringer godkendes, da det er en formalitet omkring den navneændring 

som blev vedtaget å sidste generalforsamling. Dog med den tilføjelse at bestyrelsen foreslås 

reduceret til fem frem for seks faste medlemmer og én frem for to suppleanter. Forslaget 

sendes ud med indkaldelsen til generalforsamling. 

10)  Fremlagt, godkendt og sendes til revision. 

11)  Udkast gennemgået, kommenteret mhp finpudsning. Udsendes ifbm. indkaldelse. 

12)  Det har været drøftet om Fondens midler kunne bruges til andre formål end sundhedsprisen, 

men det er ikke praktisk muligt uden videre. Det fra Fondens bestyrelse modtaget forslag 

til vedtægtsændringer blev godkendt. Det drejede sig om opdatering af DSfB’s nye navn. 

13)  Regnskab taget til efterretning og det vil være dejligt om næste prisuddeling kan få samme 

opmærksomhed som sidst. 

14)  Mulige emner til indstilling diskuteres og selskabets medlemmer opfordres til sende forslag 

til Fondens bestyrelse – dette kan gøres løbende til Søren Christian Jørgensen (SCJ-

fb@aalborg.dk). 

15)  Se punkt 4 

16)  Vi er inviteret med til en Workshop om sundhedspersonales behov for ny viden om kemika-

lier og helbredseffekter, og vi kontakter medlemmer mhp at deltage og komme med et op-

læg. 

Den stil med at medlemmer der repræsenterer DSfB giver en kort præsentation af sig selv på 

hjemmesiden, skal der følges op på. 

17)  Intet til eventuelt. Næste møde er generalforsamlingen  

 

Roskilde 20.08.2010 

 

Kjeld  
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