20. september 2020
Referat af generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab
Søndag d. 20. september 2020 kl. 14.00
Virtuelt fra Odense
ca. 70 personer deltog online
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Pernille Mathiesen
Teknisk gennemgang ved Gylli Mola omkring praktiske foranstaltninger for videokonferencen og afstemning senere hen.
Dirigenten præciserer valgproceduren, som både bliver via linket eller efterfølgende
pr. mail.
Dirigenten konstaterer, at indkaldelse til GF er fremsendt rettidig og indholdet i
overensstemmelse med vedtægterne. Der er ikke nogen yderligere emner indmeldt.
2. Formandens beretning ved Klaus B. Johansen
Beretningen vil ligge på hjemmesiden snarest.
Første år som formand for DPS har budt på mange spændende opgaver, men også
større udfordringer.
GF afholdelsen har været under pres, skulle det foregå fysisk eller virtuelt, hvad var
forsvarligt. Vi har måtte udsætte og ændre fra fysisk GF til virtuel format, som nu
afprøves.
Det årlige møde med de ledende overlæger blev afholdt i januar 2020 i Odense med
fokus på det vigtige arbejde som de mange DPS medlemmer bidrager med og hvor
vigtig opbakningen fra ledelsen er.
Januar 2020 blev første fælles 17-17 møde omkring fagområdeuddannelsen afholdt,
hvor alle fagudvalg var repræsenteret.
Hæm-onk udvalget har fået dispensation og gastro-udvalget er fortsat i proces.
Der ligger nu 12 beskrivelser fra fagområdeuddannelserne på hjemmesiden og der er
kommet 5 ansøgninger til 18 måneders uddannelsen, som bliver spændende at følge.
Mikkel Malham har valgt at træde ud af bestyrelsen for at fokusere på arbejdet i
gastro-udvalget
Morten Breindahl blev udpeget og indgik i bestyrelsen efterfølgende.
Klaus Johansen er trådt ud af gastro-udvalget for at hellige sig posten som formand i
DPS.

Marts 2020 blev vi ramt af Covid-19, og alt det der kom i kølvandet på denne virus.
Når der nu skal afgives stemmer til fagudvalgene, er det vigtigt at have for øje, hvilke
kræfter der ligger i udvalgene, at der både er fokus på unge og friske kræfter, men
også, at der er tyngde og faglighed i alle udvalgene.
Vi håber, at vi i 2021 igen kan mødes fysisk til Børnedagene og generalforsamling
2021.
Læs hele formandens beretning på www.paediatri.dk
3. Beretning fra udvalg
Beretning fra YP ved formand Gylli Mola – genvalgt ved YP’s generalforsamling
d.20.9.20.
YP uddannelsespræcis uddeles for 2020 – der var flere kandidater, valget faldt på
Signe Thim. Signe er desværre ikke til stede ved GF d.d., men Klaus sørger for at hun
får gaver og diplom.
Udvalgsberetninger for samtlige udvalg under DPS er udsendt til alle medlemmer, vil
blive lagt på hjemmesiden i oktober.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Peter Toftedal.
Gennemgang af regnskab for 2019
Formue 1,22 mio., lidt mere end i 2018 (1,17 mio.), selvom vi har brugt flere penge i
2019, bl.a. møder og temadage, hvilket bl.a. skyldes, at værdipapirerne giver godt
afkast.
Regnskabet er godkendt af revisorerne med enkelte kommentarer.
Klaus kommenterer på forbruget i 2019. I år var det planlagt, at DPS ville dække en
del af deltagergebyret til Børnedagene i 2020, som desværre blev aflyst. DPS vil i
2021 give samme mulighed for dækning af gebyr ved Børnedage 2021.
Ligeledes vil der blive afholdt endnu et 17-17 møde for alle fagområder i forbindelse
med det videre arbejde med fagområdeuddannelsen.
DPS har samlet regnskabet i Lægernes Bank, hvor Rejsefondens konto også vil blive
flyttet til.
Professor Torben Iversen’s Rejsefond for Yngre Børnelæger skal godkendes af
eksterne revisorer, hvilket afventes p.t.
Rejsefonden uddeler legater, hvilket normalt foregår ved gallamiddagen på
Børnedagene, men det bliver så gjort her on line.

Joakim Bloch, Vinni Faber Rasmussen og Stefen Kwasi Korang tildeles 5.000 kr. De er
alle orienteret.
Regnskabet godkendes d.d.
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, fremsendt senest d. 4.9.2020.
. Ingen indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som blev øget for 1-2 år siden til 800 kr.
Ingen kommentarer – kontingentet bibeholdes på 800 kr.
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.
Louise Lundby Christensen træder ud af bestyrelsen.
Morten Breindahl har været indsuppleret medlem siden januar 2020 og stiller op til
dagens valg.
Jonas Manthorpe stiller op til dagens valg.
Morten Breindahl og Jonas Manthorpe vælges d.d.
Bestyrelsen består efterfølgende af nedenstående medlemmer og konstituere sig
ved først kommende bestyrelsesmøde:
Klaus Johansen, genvalgt 2019
Anne Louise Bischoff, valgt 2019
Peter Toftedal, genvalgt 2019
Christina Bjørn, genvalgt 2019
Signe Thim, valgt af uddannelsesudvalget
Gylli Mola, genvalgt YP 2020
Morten Breindahl, valgt 2020
Jonas Manthorpe, valgt 2020
8. Valg af 2 revisorer.
Erik Østergaard træder af som revisor
Per Kjærgaard genopstiller og Jens Jakob Herrche Pedersen stiller op til valg og begge
vælges d.d.
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet.
Adipositas: Cilius Esmann Fonvig og Morten Lund
Akut og intensiv pædiatri: Helle Christiansen, Rikke Møller Andersen, Jeppe Sylvest
(indsuppleret)

Allergologi og pulmonologi:
ingen på valg
Børnefarmakologi: 47 online stemmer og 74 mailstemmer afgivet – Simone Markøw,
Pernille Mathiesen, Tine Brink Henriksen, Mia Bjerager
Diagnose og DRG: Mangler 2 medlemmer
Endokrinologi: Malene Søborg Heidemann
Gastroenterologi og ernæring: Helene Kvistgaard, efter generalforsamlingen er Thea
Schlutz indsuppleret.
Global Børnesundhed: Lotte Møller Smedegaard
Hæmatologi og onkologi: Mangler 1 medlem
Infektionsmedicin: Anna Selmer og Dorthe Grosen
Kardiologi. Mangler 2 medlemmer
Nefro-urologi: Per Wittenhagen
Neonatologi: Ann Lawaetz Skovgaard
Neurologi: Gitte Rønde, Mette Møller-Handrup – mangler 2 medlemmer
Palliativt: Martin Lehmann Boesen, Maja Abitz, Mathilde Maagaard Nielsen, Inger
Gillesberg fortsætter, mangler 2 medlemmer
Reumatologi: 46 online stemmer og 74 mailstemmer afgivet – Charlotte Myrup
Udvalget for screening og genetik: Mangler 3 medlemmer
Socialpædiatri: Anne M. Møller, Elena Escobar, Katrine Staudt
Uddannelsesudvalg: Mikkel Alberdi, Signe Thim, Anne Kirkeby, Ann-Britt Kirkedal, Anne
Bøhlke
Ungdomsmedicinsk: Kirsten Arntz Boiesen, Grete Teilmann
Styregruppen for Landsdækkende kliniske retningslinjer: Christina Bjørn, mangler 1
medlem
LVS: Anne Louise Bischoff og Klaus Birkelund Johansen fra DPS bestyrelse, for YP Helene C.
Kildegaard, Lotte Møller Smedegaard
Stemmerne afgivet via mail er optalt ved sekr. Dorthe Vestergaard og tjekket af uvildig
uden for DPS regi.

10. Eventuelt
Marianne Sjølin (med via Zoom): Projektet ”Børnelægernes Børnetips” (hvad kan
forældrene gøre inden de søger læge) har været udskudt pga. Corona pandemien. Selve
afprøvningen af om informationsfilmene har effekt starter d. 28.9.20. Den nationale
lancering af filmene bliver ca. d. 1.februar 2021.
Mia Bjerager: hvad er planerne for Børnedagene 2021? Det er et bevidst valg at lægge
dagene lidt anderledes end normalt – for at prøve det af.
Rigshospitalet skulle have været værter i 2020, som blev aflyst og står derfor for 2021.

Alle ny-valgte udvalgsmedlemmer skal
sende sin mailadresse til sekr. Dorthe Vestergaard på webredaktoer@paediatri.dk snarest
muligt.

Afrunding fra formand Klaus Johansen:
Tak til IT personalet, som står bag alt det tekniske.
Tak til sekretær Dorthe Vestergaard for det store arbejde, især i forbindelse med
generalforsamlingen.
Tak til Pernille Mathiesen for god styring af årets generalforsamling.
Tak til Louise Lundby for hendes tid og indsats i bestyrelsen gennem årene – Peter sørger
for en gave i forbindelse med udtrædelsen af bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen:
Under generalforsamlingen blev de medlemmer, som i 2019 er afgået ved døden, ikke
nævnt: Morten Strid Staberg – ære være hans minde.
I henhold til tidligere udmeldelse omkring kåring af ”Årets kliniske retningslinje” blev dette
desværre ikke gjort under årets generalforsamling.

Referent: Dorthe Vestergaard, sekretær DPS

