Referat af generalforsamling (se indkaldelse) d. 1. okt. 2013 i Dansk Selskab for
Børnesundhed afholdt på Nyborg Strand.
1. Valg af dirigent: Søren Jørgensen, som kunne konstatere, at GF var rettidigt indkaldt. Valg af
referent: Henrik Greiffenberg
2. Formandens beretning. Beretningen vil blive lagt på selskabets hjemmeside som bilag til dette
referat.
3. Beretning fra udvalg:
• Unicef. Vores repræsentant, Arne, ønsker at udtræde.
• Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen. Motivering for uddeling af dette års pris blev
udtrykt. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet bliver lagt som bilag til dette
referat.
• Kommunallægenet. Vil forsøge sig med vidensdeling på KL´s og Lægeforeningens
hjemmesider. Endvidere bruge formuen på oplægsholdere/undervisere i kommunikation
og netværksdannelse.
• Skolesundhed.dk. Data er blevet brugt til ph.d.-projekt. Endvidere statusartikel i UFL. Hele
konceptet er under udvidelse og kommer til at omfatte styregruppe, fag- og
forskningsgruppe, teknisk gruppe m.fl.
4. Regnskab: Bliver lagt som bilag til referatet. Godkendt med det forbehold, at det årlige bidrag fra
DSFF ikke er modtaget i DSfB. Kasserer vil undersøge dette forhold.
5. Budget: Budgettet indeholder ikke de forventede indtægter, som skulle være ca. 16.000,-. Det
drejer sig om bidrag fra DSFF og medlemskontingenter. Godkendt med de nævnte ændringer og
forbehold. Uændret kontingent, 200,-/år/medlem.
6. Bestyrelse: Birgitte Brinck, Tove Billeskov og Lone Blichfeld på valg – alle genvalgt. Øvrige ordinære
bestyrelsesmedlemmer er Eva Herner og Tine Keiser-Nielsen. Suppl. er Karen M. Nyholm.
Revisorer: Annette Storr-Paulsen og Margit B. Mortensen.
7. Udvalgsmedlemmer: Unicef, Tine Keiser-Nielsen. Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen:
Britta Weyer.
8. Evt.: Margit Mortensen og Eva Herner havde indlæg vedr. arbejdsfunktioner. Der blev også drøftet
om muligheden for at blive æresmedlemmer af selskabet. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Lone Blichfeld som formand, Tove Billeskov
som kasserer. Menige medlemmer, Eva Herner, Birgitte Brinck, Tine Kaiser-Nielsen og suppleant Karen
Margrethe Nyholm.
Bestyrelsesmøder planlagt til den 29.11.13, 14.3.14. 23.5.14 og 5.9.14.

Dansk Selskab for Børnesundhed

Aarhus d. 29.9.13

Formandens beretning 2013
I år vil jeg starte årsberetningen, der hvor man ofte slutter.
Jeg vil nemlig gerne takke de øvrige medlemmer i bestyrelsen og vores aktive suppleant for et godt
samarbejde over året.
Det er nogle meget inspirerende bestyrelsesmøder vi holder og vi når at drøfte mange faglige
emner i løbet, at de timer vi er sammen. Vi har igen, hold 4 møder fordelt over året og skifter
mellem at være i privat hjem og på rådhuse i og omkring København.
Dagsordener og referater kan findes på hjemmesiden. www.dsfb.dk.
Vi vil fortsat gerne bestræbe os på, at få sendt besked ud på mail til medlemmerne, om at ref. kan
læses på hjemmesiden. Desværre er det noget, jeg ikke har været så god til i det forgangne år.
Jeg vil forsøge at få lavet en ny mail liste, så jeg kan få det gjort.
Dette kræver, dog at alle medlemmer får kontrolleret deres mailadresser.
Vi er fortsat et lille fagligt selskab, og er en fraktion af et stort selskab, hvor vi har glæde af at få
hjælp til noget af det praktiske arbejde f.eks. i forbindelse med afholdelse af vores Årsmøde.
Det er dejligt også at have nogen, der sørger for en hjemmeside, som vi kan gøre brug af.
I løbet af foråret/sommeren har DSFF lavet ny hjemmeside. Desværre var nogle af vores referater
forsvundet, men det skulle nu være bragt i orden igen.
Vi har i selskabet både haft afgang af medlemmer men også en lille tilgang.
Jeg har ikke et helt opdateret antal, men vi er ca. 30 medlemmer.
Desværre må vi nok regne med et frafald igen, da jeg ved at nogle er gået på pension siden sidste
år.
Vi har dog også fået et ekstraordinært medlem, i det vi har fået en henvendelse fra en person, som
havde et ønsket at blive medlem, for at støtte vores selskab.
Vi arbejder i bestyrelsen på at varetage medlemmernes interesser og forsøger, så vidt det er
muligt, at t løse de opgaver, der melder sig.
Der kommer rigtigt mange opgaver i forbindelse med alle mulige og umulige høringsanmodninger.

Jeg forsøger at læse dem igennem og sender dem videre til bestyrelsen, som jeg mener, vi kan
have en interesse i.
Vi har f.eks. lavet høringssvar på forebyggelsespakkerne, Mad og måltider, indeklima,
solbeskyttelse, hygiejne, og fedme.
Vi forsøger at markere os så meget som muligt i det lægefaglige arbejde for børn og unge, under
de givne rammer.
Tine Keiser-Nielsen, Eva Bøcher Herner & Jo Coolidge, havde f.eks. en artikel i Ugeskrift for Læger i
marts 2013, med titlen:
Sundhedsprofil viser dels et fald i rusmiddelforbrug og dels forskellig livsstilsadfærd for etnisk
danske elever og for tosprogede elever
Samarbejde med FAKL:
Jeg har fra en pålidelig kilde hørt, at FAKL vil invitere formand fra DASAMS og DSfB til et frokost
møde, hvor kommunalægens arbejdsområde skal drøftes.
Kommunallæge net.
Tine Keiser-Nielsen og Birgitte Brink sørger for at relevant materiale fra DSfB også lægges på
Kommunallaege.net.
Til slut vil jeg, så alligevel også slutte med at takke.
Jeg vil nemlig gerne takke alle der er medlemmer af DSfB samt endnu en gang tak til bestyrelsen
for et godt år.
God arbejdslyst til den kommende bestyrelse.
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