19/9-2016

REFERAT
Generalforsamling i DSfB (Dansk Selskab for Børnesundhed),
15. september 2016 kl 17-18 i Domus Medica
Bestyrelsens medlemmer deltog alle: Lone Preisler Blichfeld, Tove Billeskov, Tine Keiser-Nielsen, Eva Bøcher
Herner, Karen Margrethe Nyholm, Birgitte Brinck

1. Valg ad dirigent og referent: Søren Jørgensen blev valgt som dirigent og Birgitte som referent. Søren
konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var ikke indkommet forslag til behandling
på generalforsamlingen fra medlemmerne.
2. Formandens beretning: Lone fremlagde årsberetningen. Hun påpegede bl.a. vigtigheden af at vi udnytter
den viden, vi hver især besidder, så vi kontakter hinanden og dele viden med hinanden.
3. Beretning fra udvalg:
a: Unicef: Tine fortalte om de møder, hun og Arne Lindahl har deltaget her, og fortalte, at hun også er
blevet inviteret til at deltage i Advisory Board vedr. rettighedsskoler.
b: Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen: Søren fortalte, at man er gået over til at uddele prisen hvert
andet år. Der er ikke så mange penge i kassen, at det kan gøre hvert år. Prisen er ikke uddelt i 2016, men
forventes at blive uddelt i 2017, så vi bør allerede nu overveje, hvilke kandidater, der kan være på tale.
Udvalget består desuden af Britta og Vibeke H. Nohns
c: Fagligt forum for kommunalt ansatte læger: Tine og Birgitte sidder i denne forening. Tine er DSfB’s
repræsentant. Foreningen hed tidligere ”kommunallaege.net”, og nu ”Dialogforum”, der er lokaliseret på
KL’s hjemmeside. Vi opfordrer til, at vi deler viden og diskuterer aktuelle kommunallægelige
problemstillinger på Dialogforum. Der vi blive sendt mail til DSfB’s medlemmer mhp. at logge sig på, hvis
man endnu ikke har gjort det.
d: Skolesundhed.dk. : Vi har ikke en egentlig repræsentant i skolesundhed.dk, men vi diskuterede de
muligheder der er: Ind- og udskolingsundersøgelser samt den ungdomsundersøgelse, som er nyeste skud
på stammen.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse: Tove fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Vi tærer på
formuen, i tråd med en beslutning herom på en tidligere generalforsamling.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent: Tove fremlagde budgettet. Vi forventer et
underskud på ca. 7000 kr. Budgettet blev vedtaget, og kontingentsatsen er uændret.

6. Valg til bestyrelse: Eva og Tine var på valg og var villige til genvalg. De blev genvalgt. Valg af suppleant:
Karen Margrethe var villig til genvalg og blev genvalgt.
7. Valg af revisorer: Lone Hansen og Lisbeth N. Lindblad var villige til genvalg, og de blev genvalgt.
8. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger: Udvalgsmedlemmerne jf.
ovenfor fortsætter os hidtil
9. Eventuelt: Ingen punkter
Dirigenten takkede for god ro og orden.

17. september 2016, Birgitte Brinck

Til orientering konstituerede bestyrelsen sig efter generalforsamlingen. Bestyrelsens sammensætning er
uændret, og Lone fortsætter dermed som formand. Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 31. januar
2017 kl 12.30 hos Karen Margrethe.

Læs mere om DSfB på hjemmesiden: www.dsfb.dk
Kontakt til Lone Preisler Blichfeld: lpb@aarhus.dk

Beretning 2016
Kort status over årets gang.
Vi er fortsat en lille men stærk kerne der holder fast i det lille område i kommunerne, hvor vi beskæftiger os
med børn og unge, hvor der er brug for en særlig indsats, udredning eller information på vores viden på
lægefagligt niveau. Mange oplever heldigves fortsat en efterspørgsel på vores viden.
Vi har siden sidste år fået et medlem mere i selvskabet, tak for det. Vi har på listen 20 medlemmer, hvoraf
flere ikke er aktive eller faktisk er stoppet i stillingen.
Bestyrelsen har været samlet tre gange og har ellers kommunikeret via mail.
Særligt planlægningen af dette årsmøde fylder i arbejdet i bestyrelsen en del. Vi har en aktiv bestyrelse,
som heldigvis alle er interesserede og gerne vil fortsætte i bestyrelsen. Vi har på vores møder mange gode
drøftelser og deler viden og løsningsforslag på evt. opgaver, hvor den enkelte kan være i tvivl om, hvordan
man lige løser den specielle opgave. Har du som menigt medlem spørgsmål, så kontakt meget gerne en fra
bestyrelsen, der er mail adresser og telefon på deltagerne i dagens program, men ellers søg os på
hjemmesiden www.dsfb.dk.
Vi har ikke deltaget nogle høringer, da der ikke lige har været emner der særligt dækkede vores område.
Til slut mange tak til bestyrelsen, og en særlig tak for planlægningen af denne dag, som lige pludselig, her
på det sidste krævede en meget aktiv indsats.
Tak for i år.

