Referat af general forsamlingen for Dansk Selskab for Børnesundhed d. 3. september 2015.
Lægeforeningen Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Ad. 1
Søren blev valgt som dirigent af mødet og Annette til referent
Ad.2
Formandens beretning blev godkendt og den er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Dog skal det
nævnes, at der er en fremgang på 2 medlemmer, således at medlemsantallet er på 20 stk.
Ad.3
Beretning fra udvalg:
a. Unicef: Tine oplyser, at der hvert år er en konference d. 20.november(er den åben for alle?) Der har
været en velorganiseret og hurtig indsats i Nepal med skoletelte.
Der er valg til bestyrelsen næste år, det er et meningsfyldt arbejde, så stil op
b. Børnesundhedsprisen: Søren beretter, at der er valgt en kandidat fra Jylland, som dog ikke kunne
komme til lægeforeningen, hvorfor dette vil offentliggøres på et møde i Jylland, hvor kandidaten vil
deltage.
Fondens regnskab gennemgås. Da afkastet ikke er særligt stort, har man valgt at uddele prisen hvert andet
år.
c. Dialog forum: En platform under KL hvor lægefaglige oplysninger og dialoger kan/bør lægges ud.
Der opfordres til, at den benyttes i større udstrækning.
Der står 65.000 kr. på Dialog forums konto, som man har valgt at bruge i samarbejde med FAKL til
undervisnings formål.
d. Skolesundhed.dk: Frederiksberg kommune er nu blevet tilmeldt. Det er gratis at deltage det første
år. Selve systemet er blevet mere brugbart, således at det bliver lettere at vælge spørgsmål til og
fra.
Ad. 4 + 5
Aflæggelse af regnskab: Regnskabet godkendes. Formuen reduceres med 600,00 kr. årligt, hvilket man
finder passende. Budgettet godkendes og kontingentet fortsætter uændret.
Ad. 6
Valg til bestyrelse:

Lone Blichfeld, Birgitte Brinck og Tove Billeskov var på valg og blev alle genvalgt. Karen Margrethe blev valgt
som suppleant.
Ad. 7
Valg af revisorer: her fortsætter Lone Hansen og Lisbeth Nørgaard Lindblad blev valgt
Ad. 8
Alle fortsætter i hidtidige udvalg.

Mødet forløb som sædvanligt i en god og hyggelig atmosfære.
Mange hilsner
Annette
d.9.september 2015

Dansk Selskab for Børnesundhed

Aarhus d. 02.09.15

Formandens beretning 2015
Et år er atter gået og desværre må jeg som formand atter se tilbage på et år, hvor det ikke er gået fremad
med antallet af ansættelser af Kommunal Børn og unge-læger. Dette mærker vi så selvfølgelig også i
antallet af medlemmer i vores lille eksklusive selskab, hvor vi ved sidste opgørelse havde 20 medlemmer.
Ud af disse ved jeg at nogle af dem ikke længere er Børn og unge-læger, så fremgang i antal skal vi nok ikke
forvente, med mindre at vi kan få nogle af dem vi kender, der ikke er medlemmer overbeviste om at de skal
være med i vores eksklusive selskab.

Vi har i det forgangne år fortsat med at holde vores bestyrelsesmøder i København. Vi har haft to
møder og resten er foregået på mailer året af specielt planlægningen af dette årsmøde. Vi har
skifter mellem at være i privat hjem og i lokale på Domus medica.
Der går fortsat en del tid med at evaluere og planlægge årsmøder på vores bestyrelsesmøder.
Efter sidste år, hvor vi måtte reducere vores årsmøde på grund af for få tilmeldte, besluttede vi at
årsmødet kun skal være en dag og så afholdes i København, i Domus Medica, i håb om at få flere
deltager, hvilket også ser ud til at være lykkedes.
Dagsordener og referater kan findes på hjemmesiden. www.dsfb.dk.
På hjemmesiden findes også nyhedsbreve fra Sundhedsstyrelsen til sundhedsplejen, som vi indtil
videre har modtaget fra Anette Poulsen SST. Hvordan det er organiseret efter omlæggelser der, er
mig ikke bekendt.
Hjemmeside bliver styret af administrationen af DSFF og har vi ønsker kan få lagt det ind vi gerne
vil have. Desværre er vi ikke altid så hurtige med at få den opdatere, vi gør vores bedste.
Vi bestræber os i bestyrelsen på at varetage medlemmernes interesser så godt vi kan og forsøger,
så vidt det er muligt, at løse de opgaver, der melder sig.
Der har i dette år ikke været afgivet høringssvar fra vores side, da der ikke lige har været noget
relevant emne det materiale jeg modtager.
Alle høringsmuligheder læses igennem og jeg vurdere, om det har relevans for Kommunal Børn og
unge-læger..
Tak til bestyrelsen for nogle meget hyggelige og inspirerende møder.
Skulle du have lyst til at deltage i et eller flere bestyrelsesmøder er du altid velkommen.

God arbejdslyst til den kommende bestyrelse.
Formand for Dansk Selskab for Børnesundhed
Fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed
Lone Blichfeld

