
                                 8. oktober 2020 

 

Hermed fremsendes forslag til drøftelse på generalforsamlingen i DSfB den 4. november 2020:  

Forslag om nedlæggelse af Dansk Selskab for Børnesundhed 

Dansk Selskab for Børnesundheds formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den 
kommunale lægefaglige indsats overfor børn og unge i Danmark.  

Dette formål har selskabet opfyldt ved at stå som arrangør af kurser og temadage og andre faglige 
fællesskaber med fokus på den kommunale lægefaglige indsats for børn og unge. 

I de seneste år er medlemstallet i Dansk Selskab for Børnesundhed faldet og vi har aktuelt 17 medlemmer, 
hvoraf flere ikke længere beskæftiger sig lægefagligt med børn eller ikke længere er kommunalt ansat. 

Det har betydet mere og mere sparsom deltagelse i kurser og den planlagte temadag i forbindelse med 
generalforsamlingen i 2019 blev aflyst på grund af meget få tilmeldte. 

På den baggrund er det svært eller umuligt at opfylde selskabets formål om at fremme videnskabelig og 
praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats overfor børn og unge. 

Selskabets bestyrelse foreslår derfor, at Dansk Selskab for Børnesundhed ophæves, således som det kan 
gøres efter vedtægternes § 7. 

Vi foreslår ydermere, at en eventuel formue doneres til et eller flere videnskabelige eller sociale formål. 

Forslaget er stillet af  

Eva Bøcher Herner, Lone Blichfeld, Farideh Radis, Tove Billeskov og Tine Keiser-Nielsen. 

 

§ 7 Vedtægtsændringer og ophævelse 

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer og bestemmelser om selskabets ophævelse skal tages på bestyrelsens 
dagsorden og diskuteres på et bestyrelsesmøde mindst 4 uger, før endelig beslutning kan tages på en 
generalforsamling. Vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
 
Stk. 2. Ved ophævelse af selskabet skal selskabets eventuelle formue tilfalde et videnskabeligt eller socialt formål. 
Generalforsamlingen træffer afgørelse herom ved simpelt stemmeflertal. 
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