Referat af ordinær generalforsamling
2. september 2005
1. VALG AF DIRIGENT
Niels Christian Christensen, Sønderborg blev valgt til aftenens dirigent.
Begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. FORMANDENS BERETNING
Selskabets formand Arne Høst aflagde formandsberetning for 2004-2005. Formanden selv supplerede
med at nævne socialpædiatrisk udvalgs høringssvar vedrørende varig anbringelse af børn og
retssikkerhed i den forbindelse.
Der var følgende kommentarer til beretningen:
Ole Andersen havde den kommentar til beretningen at han mente mødefonden også skulle kunne
bruges ved sponsorerede møder, det vil den nye bestyrelse overveje. Endvidere havde han den
kommentar at man skal opfordre alle overlægeansøgninger til at blive udfærdiget efter de 7
kompetencer der kræves af en speciallæge. Der ligger en skabelon til dette på SST´s hjemmeside.
Hanne Nødgård mener at 1. fredag i september er en dårlig dag for generalforsamlingen. Mener at det
er vigtigt at skifte mellem øst og vest. Thomas Hertel mente at sidst i september var en mulighed, Lene
Lavard og Arne Høst foreslog at lægge generalforsamlingen ved høstmødet. Her havde Niels Christian
Christensen den kommentar at det ville tage meget tid fra selve mødet. Jesper Fenger Grøn foreslog at
spørge dem der ikke var kommet til generalforsamlingen. Det vil blive overladt til den nye bestyrelse at
planlægge dette.
Der var fra flere i salen et ønske om at valgene til fagudvalg blev mere åbent, man ønskede at der i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen annonceredes hvilke udvalg der manglede
medlemmer. Det vil den nye bestyrelse se på.
3. BERETNING FRA UDVALG
Uddannelsesudvalget
Ida-Maria Schmidt redegjorde kort for planen for efteruddannelse på Vår- og Høstmøder.
Screening og genetik
Karin Brostrøm havde spørgsmål om den profylaktiske helbredsundersøgelse på barselsgangen,
hørescreening, screening for cataract og hofteluxation. Klaus Børch, screening- og genetikudvalget, og
Thorkild Jacobsen, neonataludvalget, lovede at kigge på det.
Allergi- og pulmonologiudvalget
Susanne Halken bemærkede at udvalget ikke havde været involveret i beslutningen om at reducere
timetallet på u-kursus i allergi og pulmonologi. Kirsten Skamstrup fra udvalget vil råde bod på dette.
Endvidere savnede Susanne Halken en diskussion af timefordeling ved u-kurser, mener bl.a. ikke at
målbeskrivelsen for allergi og pulmonologi kan overholdes indenfor det afsatte timetal. Ida Maria
Schmidt fra uddannelsesudvalget og Lene Lavard, hovedkursusleder svarede på dette.
4. AFLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB
Kasserer Søren Rittig aflagde foreningens regnskab. Ingen kommentarer.
Godkendt af revisorerne Sten Petersen og Finn Ursin-Knudsen.
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5. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT
Kassereren ønskede at have lidt mere frihed til at give lov til forplejning og lign i forbindelse med
udvalgsmøder. Foreslog derfor at hæve kontingentet til 650 kr. Lene Lavard foreslog at tage skridtet
fuldt ud og øge til 700 kr. Der blev stemt om det og der var flertal for at hæve kontingentet til 650 kr.
6. FORSLAG FRA BESTYRELSE OG MEDLEMMER
Klaus Børch gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Jan Ulrik Secher havde den
kommentar at det var betænkeligt at man kunne opløse selskabet ved flertal på kun 1
generalforsamling. Der var dog flertal 29 mod 6 for at også § 7 blev ændret. Vedtægtsændringerne skal
vedtages ved en ny generalforsamling.
7. VALG AF BESTYRELSE.
Arne Høst, Mia Bjerager og Helle Andersen træder tilbage, Thomas Hoffman, Roskilde, Erik
Østergård, Ålborg og Kirsten Boisen indstillet af YP blev valgt.
8. VALG AF 2 REVISORER
Genvalg af Sten Petersen og Finn Ursin Knudsen
9. VALG AF UDVALGSMEDLEMMER OG REPRÆSENTANTER
Hovedkursusleder
Lene Lavard, overlæge fra Glostrup fortsætter som hovedkursusleder
Uddannelsesudvalget
Ida Maria Schmidt, Mette Arrøe og Jørn Kroner træder ud.
I stedet blev Karen Taudorf, Sannie Nordly, Henrik Simonsen, Susanne Halken og Marianne Hoffman
nyvalgt.
Pernille Mathiesen genvalgtes og Marianne Sjølin og Juri Lindy Petersen fortsætter.
Akut og intensivudvalget
Kjeld Hagen Johansen ønsker ikke at fortsætte, Jes Reinholdt vælges i stedet.
Allergi- og pulmonologiudvalget
Ingen på valg
Diagnose- og DRG-udvalget
Ole Andersen og Niels Knabe ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Inger Bendtsson og Lone Maria
Larsen.
Endokrinologiudvalget
Henrik B Mortensen forlader udvalget, i stedet vælges Jesper Johannesen.
Forskningsudvalget
Ingen på valg
Gastroenterologiudvalget
Aksel Lange kan ikke genvælges, i stedet vælges Vibeke Wever
Almen pædiatriudvalget
Karen Taudorf forlader udvalget, i stedet vælges Karsten Hjelt
Hæmatologi og onkologiudvalget
Malgorzata P Wason og Erik Østergård kan ikke genvælges, i stedet vælges Jon Helgestad og Pernille
Wendtland Edslev
Infektionsmedicinsk udvalg
Ingen på valg
Kardiologiudvalget
Elisabeth Iyore genopstiller og vælges
Nefrourologiudvalget
Ingen på valg
Side 2 af 3

Neonatalogiudvalget
Kjeld Hagen Johansen og Jens Peter Nielsen kan ikke genvælges. I stedet vælges Anders Johansen og
Jesper Fenger Grøn
Neurologiudvalget
Stense Farholt, Peter Uldall og John Østergård kan ikke genvælges. I stedet vælges Christine í Dali,
Karen Taudorf og Bente Kragh Olesen.
Screenings- og genetikudvalget
Klaus Børch genopstiller ikke og Liselotte Skov kan ikke genvælges. Marianne Mathiesen og Susanne
Poulsen vælges i stedet.
Socialpædiatriskudvalg
Hanne Nødgård kan ikke genvælges. I stedet vælges Charlotte Søndergård.
Ungdomsmedicinskudvalg
Ingen på valg, udvalget har suppleret sig med Trine Holm Johansen siden sidste generalforsamling og
hun vælges.
IT-udvalget
Ingen på valg.
Nordisk Pædiatrisk Forening
Ole Andersen træder ud og Lene Lavard vælges.
Dansk Medicinsk Selskab
Birgitte Marner kan ikke genvælges. I stedet vælges Jan Ulrik Secher.
CESP
Arne Høst vælges
Evt
Der var fra flere i salen et ønske om at valgene til fagudvalg blev mere åbent. Man ønskede at der i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen annonceredes hvilke udvalg der manglede
medlemmer. Det vil den nye bestyrelse se på.
Arne Høst tilføjede, at udvalgsformændene hvert år til generalforsamlingen anmodes om at udarbejde
dels en status over udvikling inden for fagområdet gennem det forløbne år, dels en beretning om
udvalgets arbejde og herunder en oversigt over udvalgets aktuelle medlemmer med angivelse af valgår
for hvert enkelt medlem, således at det tydeliggøres for enhver, hvornår der skal ske nyvalg. Ifølge
DPS vedtægter vælges man til de faglige udvalg for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg for
endnu en periode á 3 år, det vil sige maksimalt en sammenhængende periode af 6 års varighed. Hvis et
udvalgsmedlem ønsker at udtræde før en valgperiodes udløb forventes det at dette anføres i beretningen
fra det pågældende udvalg, ligesom det forventes, at et udvalgs evt. forslag til valg af nye medlemmer
anføres i beretningen fra udvalget. Senest på selve generalforsamlingen er der mulighed for at opstille
til valg.
Klaus Børch takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer: Mia Bjerager, Jes Reinholdt, som har
vikarieret for Helle Andersen i en 2-årig periode og Arne Høst for indsatsen og samarbejdet i
bestyrelsen.

Referent Jes Reinholdt

Side 3 af 3

