Generalforsamling DSfB 2018
Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed, d. 13. september 2018
i Domus Medica Kristianiagade 12, 2100 København Ø
1. Dagsorden
1. Valg af dirigent (1) og referent (2):
(1) Søren Jørgensen, og (2) Eva BH.
2. Formandens beretning
Tine Keiser-Nielsen oplyser, at der er afholdt 2 møder, derudover skypemøder og mailkontakt.
Der har været afholdt ERFA-møde foråret 2018 i Århus. Der er planen, at der skal afholdes nyt ERFA-møde
i Odense i foråret 2019 og Årsmøde i Domus Medica september 2019.
Eva BH er bestyrelsens kontaktperson til FAKL og Karen Margrethe er kontaktperson til DSFF
Høringssvar besvares, når de er relevante. Ingen i dette år.
Emner til årsmøde og ERFA-møde efterlyses.
3. Beretning fra udvalg
a: Unicef: Tine Keiser-Nielsen er DSfB´s repræsentant i Unicef Danmark. Hun har deltaget i årsmøder og
Børnenes Dag. Hun er medlem af Unicefs Advisory Board for rettighedsskoler og er valgt som suppleant i
bestyrelsen for Unicef Danmark. Tine fortsætter i dette udvalg.
b: Bestyrelsen i Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen er Søren J, Vibeke HN og Britta W. Der står ca
270.000 kr på investeringskontoen. Afkastet er ca 15.000 kr i alt hvert andet år, hvilket svarer til
Børnesundhedsprisen, som også kun uddeles hvert 2. år. Det forventes, at prisen uddeles næste år, hvor der
igen skulle være samlet ca 15.000 kr. Søren vil gerne ud af bestyrelsen for Børnesundhedsprisen. De øvrige
deltagere fortsætter. Nyt medl endnu ikke fundet. Den nye Bestyrelse for Børnesundhed, vil arbejde videre
med sagen.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Regnskab og budget fremlægges og godkendes. Der foreslås fastholdelse af kontingent, således at formuen
stille og roligt minimeres. Fremover vil det årlige regnskab kunne ordnes via administrationen i Dansk
Selskab for Folkesundhed. Vi skal fra nu af bare betale vores egne regninger.
6. Forslag fra medlemmerne
Forslag 1) pensionsmedlemskab, se §2 og §6. Pensionister kan muligvis være gratis medlemmer?
Der er usikkerhed om prisen på medlemskab i Dansk Selskab for Folkesundhed og DSfB, hvilket den nye
bestyrelse vil finde ud af.
Forslag 2) nyt navn til DSfB. Mange kommunallæger arbejder ikke længere med børn og unge. Det vil derfor
give god mening, at udvide selskabets navn til et mere bredt navn. Den nye bestyrelse for DSfB vil arbejde
nærme med den sag.
7. Valg til bestyrelse.
På valg er: Eva Bøcher og Tine Keiser-Nielsen, begge genvælges. Lone Blichfeld, Tove Billeskov og Karen
Margrethe Nyholm fortsætter, og er på valg næste år. Suppleanter: Farideh Radis og Jannie Hjerpe.
8. Valg af revisorer:
Lone Hansen og Lisbeth Lindblad fortsætter med funktionen.
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.
Fortsætter som nu, dog holder Søren Jørgensen op. Se pkt 3.
10. Eventuelt. Ingen emner.

