
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 29.11.13 i DSfB. 

Møde på Gentofte rådhus kl. 10-15 hos Karen Margrethe 

1. Valg af referent 
2. Siden sidst. 

a. Møde med FAKL 22.11.13, orientering om mødet. 

3. Kursus evaluering. 
4. Arbejdsbeskrivelser, hvem gør hvad og hvordan kommer vi videre? 
5.  Starte planlægning af næste årsmøde/kurser.  Dato og Sted? Forslag 1-2 oktober 2014. Forslag til 

emner. 
6. Generalforsamling næste år. Godkendelse af ref. fra i år.  
7. Selskabets økonomi. Herunder drøftelse af økonomi for fremtidige kurser. 
8. Drøftelser angående høringssvar på overvægt 
9. Hvad skal vores hjemme side bruges til?  Der er forslag om at der skal lægges liste med hvem der har 

modtaget Børnesundhedsprisen og evt. billeder fra overrækkelse ind. 
10. Kommende bestyrelsesmøder planlægning af dato. Forslag:  21.2.14, 23.5.14 og 5.9.14? 
11. Drøftelse om, hvordan samarbejder vi med de praktiserende læger. 
12. Evt. 

 
Referat af bestyrelsesmøde i DSfB den 29.11.13, afholdt hos Karen Margrethe  kl. 10-15 
 
Til stede: Lone Preisler Blichfeld, Karen Margrethe Nyholm, Tove Billeskov, Eva Bøcher Herner, Birgitte 
Brinck, Tine Keiser-Nielsen 
 
1. Valg af referat:  Eva og valg af ordstyrer: Lone  
 
2. Siden sidst:  
Samarbejdsmødemøde FAKL den 22.11.13; Lone deltog, der deltog også rep. fra samfundsmedicin. Evt. fælles 
kursus blev drøftet. Udgifter til et evt. fælles kursus, kunne måske financierers fra FAKL eller SST.  Gerne 
fællesarbejde med FAKL vedr. høringssvar. Høringssvar sendes til orientering til hinanden. 
UNICEF: Der aftales at vi (på grund af naturkatastrofe) linker til UNICEF, når vi mailer vores referat til 
medlemmerne. 
Kommunallægenet: Er ved at flytte over til en KL side. Bestyrelsen for kommunallægenet mailer nyheder 
desangående til alle, når flytningen er færdig.  
 
3. Kursus evaluering 2013  
Stor tilfredshed med kurset. Lang liste med forslag til emner til næste års kursus. Vi ser nærmere på denne liste 
ved næste møde: 
Temadag om sundhedsfremme i ungdoms uddannelser 
Lægekonsulentfunktioner på børneområdet, lovgivning, ankesager 
Hele Lones foredrag eller oplæg om PPR 
Branding af kommunallæger+1 



Kursus i kommunikation 
Kursus i kommunale beslutningsprocesser/mulighed for påvirkning/beslutningsprocesser 
Nyheder på børneområdet og mere i det spor vi har talt om. 
Børne og samfundsmedicin+1+1 
Hvordan vi placerer os i den kommunale ledelse og begår os der 
Invitere formand for samfundsmedicin tildebat ift B og U læges fremtid uddannelse og perspektiver 
Forebyggelse af vores samfund 
Søvn 
Statistik ift. sundhedsprofiler 
Hygiejne, indeklima ift. vores rolle 
Vægt 
 
4. Arbejdsbeskrivelser, hvem gør hvad og hvordan kommer vi videre 
17 arbejdsbeskriveler.  Tine skriver dem sammen i word dokument. Birgitte laver mail til de læger, som ikke har 
udfyldt skemaet (bla Mya, Susanne, Karen Margrethe, Tine og Malene). Alle svar og Tines dokument sendes til 
Eva og Karen Margrethe, som arbejder videre på dette skriv. Skriv skal være i 2 dele, en del med angivelse af 
kommunenavne, og en uden kommunenavne. 
 
5 og 6. Kommunallægernes Årsmøde 2014, andre kurser og generalforsamling 
Kommunallægernes Årsmødebliver den 30.9.14 og 1.10.14. Lone reserverer via Ole  
Folkesundhedsdage bliver den 29.9-30.9 og DSfB Generalforsamling 2014: Afholdes den 30.9.  
Selskabets sanghæfte samles og sendes til Karen Margrethe, som scanner det ind. Ole forhøres om det evt kan 
komme på selskabets hjemmeside. 
Generalforsamling fra 2013: lidt kommentarer til ref. Det besluttes dd., at pensionerede medlemmer kan 
fortsætte som æresmedlemmer – gratis.  
FAKL holder generalforsamling den 30.4.14 
 
7. Selskabets økonomi 
Kurset er noget dyrere end kursusindtægterne. Det betyder, at vi har tæret noget på formuen de sidste par år. 
Fremover må kursusindtægter og kursusudgifter balancere.  
 
8. Drøftelser angående høringssvar på overvægt 
Meget fint høringssvar udarbejdet af især Tine 
 
9. Vores hjemmeside, hvad skal den bruges til? 
Høringssvar, relevante links, liste over modtagere af Børnesundhedsprisen, kommende kurser og møder kunne 
alt sammen komme på siden. 
 
10. Kommende bestyrelsesmøder 
Mødedatoer: 14.3.14, 23.5.1 og 5.9.14,  
 
11. Drøftelse om samarbejde med de praktiserende læger 
Drøftelse om området. Vigtigt, at alle deltager i det kommunalt lægelige udvalg i kommunen. 
 
12. Evt. 
Birgitte er ved at lave udkast til artikel til UFL. 
 
Næste møde: Fredag  14. marts hos Karen-Margrethe. 
 



 


