12. maj 2019
Referat af generalforsamling i Dansk Pædiatrisk Selskab
Søndag d. 12. maj 2019 kl. 19.30-22.00
MCH, Herning Kongrescenter
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Mia Bjerager, NOH
Dirigenten konstaterer, at indkaldelse til GF er fremsendt rettidig og indholdet i
overensstemmelse med vedtægterne.
2. Formandens beretning ved Malene Boas
Se fremsendte skriftlige beretninger (ligger desuden på hjemmesiden og i DPS
bestyrelsens dropbox).
Der er p.t. 677 DPS medlemmer – DPS favner 22 fagudvalg
DPS er repræsenteret i Børnerådet ved Pernille Mathiesen siden d. 1.1.19.
DPS er repræsenteret i Vidensrådet for forebyggelse ved Tine Brink Henriksen siden
d.1.1.19.
2018-2019 var fokusområder for DPS: fagområdeuddannelse, ungdomsmedicin,
børnefarmakologi.
Tak til Grith Lærkholm, Pernille Mathiesen, Malene Boas, som stopper i bestyrelsen.
Børnedagene i 2020 afholdes af Rigshospitalet, BørneUngeKlinikken,
Neonatalklinikken, Klinik for Vækst og Reproduktion ved bl.a. Karen Vitting og
Morten Breindahl. Datoerne endnu ikke fastlagt.
Beretning godkendt.
3. Beretning fra udvalg
Udvalgsberetninger er udsendt, forefindes på hjemmesiden og er arkiveret i
dropbox.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v. Klaus Birkelund Johansen (afbud fra kasserer
Peter Toftedal).
Har i år genereret et lille underskud på 34.633. Dette skyldes færre medlemmer og
penge brugt på temadage, pressekursus og øget tilskud til børnedage, samt møde om
den nye fagområde uddannelse.

Spørgsmål til aflæggelsen: Hvorfor er der færre indtægter, når der er 67 flere
medlemmer. Svar: Fordi nogle er indmeldt ret tæt på i dag og vi endnu ikke har
modtaget kontingent fra dem.
Regnskab er gennemgås og godkendes (eksterne revisorer Charlotte Søndergaard og
Erik Østergaard)
Forslag fra bestyrelsen til ændring af kontingent fra kr. 650 til 800 kr./år (se pkt. 6)
Regnskab godkendt af GF.
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, fremsendt senest d. 5.5.2019.
•

Forslag til ændring af kommisorium i Akut og intensiv pædiatriudvalget. V.
Marianne Sjølin

Akut og intensiv udvalg: Har ikke tidligere haft et kommissorium. Har nu lavet et. Vil
gerne have 2 medlemmer yderligere (en pædiatrisk intensivist, og en repræsentant fra
akut medicin) fra 5 til 7. Udkast forelægges – ligger også på DPS hjemmeside under
udvalget.
Kommentarer: udvidelse til 8 medlemmer med reservation af 1 plads til pædiatrisk
intensivist. Mærkeligt, at der sættes ”mærker” på 2 af medlemmerne.
Forslag: Forslag til ændring af tekst: Der skal både være en anæstesiolog og en
pædiater og ikke enten eller.
Afstemning til kommisorium/udkast: 49 for og 20 imod.
Vedtages.
•

Forslag til ændring af kommisorium for adipositasudvalget. Oplæg v. Tenna
Ruest

Behov for en opdatering, da mange af de tidligere mål er nået. Udkast forelægges –
ligger også på DPS hjemmeside under udvalget.
Vedtages uden kommentarer.
•

Diagnose og DRG udvalget. Oplæg v. Christina Pedersen

Orienterer om, at der er behov for nyt navn til udvalget, da DRG er ved at fases ud.
Udvalget vil komme med et oplæg til nyt kommisorium og navn til afstemning ved GF
2020.

Kommentarer: God ide at der skal ske ændringer i udvalget, men ikke helt enig i
ændringerne, flere af punkterne ligger i bestyrelsen. Glem pengene, men der er stadig
brug for relevant kodning til bl.a. dataudtræk.
6. Fastlæggelse af kontingent.
Forslag fra bestyrelsen til ændring af kontingent fra kr. 650 kr. til 800 kr./årligt. Bl.a. for at
kunne øge DPS tilskuddet til deltagergebyret, som bestyrelsen finder vigtig for at give flere
mulighed for at deltage og for at styrke Børnedagene, afholde flere temadage og støtte YP.
I år giver DPS 500 kr. pr. deltager (700 kr. til de, der deltager alle 3 dage).
Afstemning blandt medlemmer:
Fastholdelse af nuværende kontingent: 28
Ændring af kontingent til kr. 800,-: 39
Vedtages
Kommentarer:
Hvor stor skal DPS formuen være? Svar: Ingen konkret størrelse, men en god formue giver
frihed i forhold til diverse arrangementer og medlemsideer.
Hvordan sikres, at det er DPS medlemmer, der stemmer? Hvordan sikres, at det man er
DPS medlem, når man tilmelder sig f.eks. temadage?
Pernille Mathiesen: dokumentation afkræves ikke, men man forventer ærlighed (tro og
love).
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.
Malene Boas, falder for funktionstid
Pernille Mathiesen, genopstiller ikke
Signe Thim, 1.reservelæge, AUH, ikke på valg
Grith Lærkholm, YP, udtræder erstattes af Gyli Mola
Klaus Johansen, genopstiller og genvælges
Peter Toftedal, genopstiller og genvælges
Christina Bjørn, genopstiller og genvælges
Louise Lundby Christensen, afd.læge, SDC Sjælland vælges
Anne Louise Bischoff, afd. Læge, NOH Hillerød vælges
Mikkel Malham Knudsen, vælges
8. Valg af 2 revisorer.
Charlotte Søndergaard trækker sig og Per Kjærsgaard vælges
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet.
Adipositas: Jens Christian Holm og Jens Otto Broby Madsen
Akut og intensiv pædiatri: Marianne Sjølin og Lone Paulsen
Allergologi og pulmonologi: Josefine Gradman, Britta Hjerrild, Birgitte Tusgaard Petersen
Børnefarmakologi: Ingen på valg

Diagnose og DRG: Diagnose og DRG: Christina Neergaard Pedersen
Endokrinologi: Rikke Beck Jensen, Ann-Margrethe Rønholt Christensen,
Tina Lund Leunbach
Gastroenterologi og ernæring: Klaus Johansen og Mikkel Malham Knudsen
Global Børnesundhed: Maren Rytter, Anja Poulsen, Alexandra Kruse, Kristoffer Vogler
Hæmatologi og onkologi: Mimi Kjærsgaard, Sofia Morais, Henrik Hasle, Mathias Rathe
Infektionsmedicin: Marie-Louise von Linstow
Kardiologi: Mads Damkjær, Anne Maria Herskind, Jesper Steensberg
Nefro-urologi: Søren Hagstrøm og Mia Færch
Neonatologi: Linda Vad Pedersen, Hristo Stanchev, Anne-Cathrine Viuff og Christina Friis
Jensen
Neurologi: Ingen på valg
Palliativt: Ingen på valg
Reumatologi: Søren Lomholt
Udvalget for screening og genetik: Stense Farholt og Ulla Christensen
Socialpædiatri: Gitte Hestehaven
Uddannelsesudvalg: Sonja Meyer
Ungdomsmedicinsk: Jens Jakob H. Petersen og Gitte Normann Jørgensen
Styregruppen for Landsdækkende kliniske retningslinjer: Anne-Mette Plomgaard
LVS: Marianne Sjølin
10. Eventuelt
Ingen punkter

