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1. Medlemsoversigt 
DAMO havde pr. 31.12.2011 i alt 59 medlemmer, heraf 56 organiseret i FAS og tre i Yngre 
Læger. I årets løb har der været to udmeldinger. (OPLYSNINGER FRA Nanna) 
 
2. Bestyrelse 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af:  
Niels Kjærgaard Jørgensen (NKJ), formand på valg 2013 
Lilli Kirkeskov (LK), kasserer – på valg i 2012  
Nanna Eller (NE) – på valg i 2012 
Gert Thomsen (GT) – på valg i 2013 
Flemming Lander (FL) – på valg i 2013 
 
3. Mødeaktivitet 
Bestyrelsen i DAMO har i 2011 afholdt tre møder. Alle møder har været afholdt som 
såkaldte ”Skype-møder”, dvs. vi har undgået udgifter til transport og fortæring, men 
derimod benyttet moderne teknologi  i form af ”SKYPE” til at begrænse udgifterne og 
alligevel haft bestyrelsesmøder med et fagligt højt niveau. 
På et af møderne har bestyrelsen diskuteret et tættere samarbejde med DASAM`s 
bestyrelse og de arbejdsgaver de har. Baggrunden er, at der måske kan emner i DASAM`s 
arbejde, der kan have DAMO`s interesse. Der er derfor nu en aftale om, at DAMO 
modtager dagsorden til DASAM`s betsyrelsesmøder, og hvis der er behov for det, kan et at 
DAMO`s bestyrelsesmedlemmer deltage i mødet. 
 
4. Økonomi 
Årsregnskabet har vist et overskud på kr. 5.656,75.  
Salto pr. 31.12.2011 er kr. 72.856,31.  
Kassereren orienterer om, at DAMO’s pengeforbrug har været yderst begrænset. Der er 
ikke hverken på tidligere generalforsamling eller til bestyrelsesmøder været forslag til 
øgede aktiviteter eller projekter. (OPLYSNINGER FRA LILLI) 
 
5. Henvendelse fra medlemmerne 
Der har ikke været konkrete henvendelser fra medlemmerne til bestyrelsen i årets løb. 
 
6. FAS 
Gert Thomsen fremlægger beretning vedr. dette punkt 
 
7. Vedr. UEMS-repræsentation 
Ole Carstensen repræsenterer DASAM og DAMO. Der henvises til Ole Carstensens 
skriftlige beretning i forbindelse med DASAM’s generalforsamling. 
 
8. Lokal løn 
Iflg. FAS-repræsentant, Gert Thomsen, har der ikke været mulighed for at søge Ny Løn i 
2011. De såkaldte tilbageløbsmidler er til rådighed; dvs. tillæg, som kan blive til rådighed, 
hvis en person holder op på en afdeling og har en sådan tillæg. Her vil man dog lokalt 
skulle forhandle om brug af disse midler. 



Bestyrelsen opfordrer DAMO’s medlemmer til at være opmærksomme på at få del i de 
eventuelle lokale lønpuljer, der er til rådighed på de forskellige arbejdspladser. Det kræver 
formentlig egen indsats ifa kontakt til den lokale FAS-repræsentant mhp. mulighed for at 
få del i disse midler. 
 
9. Seniorordning 
Med udgangspunkt i DAMO’s medlemmers fødselsår er dette punkt et særligt 
interessepunkt for bestyrelsen. 
Den tidligere seniorordning, hvor man automatisk fik tilskrevet enten et vist antal timer og 
fridage i forbindelse med den stigende alder, er nu desværre fjernet fra de akademiske 
overenskomster. Det vil således også her være op til DAMO’s medlemmer at være 
opmærksomme på lokale muligheder for seniorordning. 
 
10. Ansættelsessted 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at man i Region Hovedstaden kan flyttes rundt 
imellem de forskellige sygehuse, idet de nye ansættelsespapirer beskriver ”et 
ansættelsessted i Regionen”. Bestyrelsen skal opfordre de enkelte medlemmer til at sikre 
sig og undersøge, hvad der konkret står i deres ansættelsespapirer. 
 
11. Lønstatistik 
I forhold til den tidligere gennemførte lønstatistik er der ikke noget yderligere at tilføje. 
 
12. Overenskomst 2012/2013 
Gert laver et kort indlæg vedr. dette. 
 
13. Vedrørende arbejdsmiljø 
Lægeforeningen har i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg gennemført 
en arbejdsmiljøundersøgelse vedr. overlægernes arbejdsmiljøforhold. I undersøgelsen 
indgår 20 arbejdsmedicinske overlæger, men p.t. er det ikke muligt at få lavet en speciel 
kørsel vedr. deres arbejdsmiljøforhold. Hvis bestyrelsen får pålagt dette af medlemmerne, 
vil man forsøge at tage kontakt til undersøgelsens ansvarlige mhp. at få lavet en sådan 
undersøgelse. 
 
14. Samarbejde med LO 
To af bestyrelsens medlemmer og to af DAMO’s medlemmer har deltaget i et møde med 
LO omkring samarbejdet med de arbejdsmedicinske klinikker. 
Lilli Kirkeskov, som var en af oplægsholderne, har lavet et referat fra mødet som fremgår 
af beretningen fra DASAM. 
 
     Niels Kjærgaard Jørgensen 
     formand 
     16.2.2012 
 
 
Bestyrelsen lægger i dagsordenen op til en ændring af vedtægterne: 
 
Forslag til vedlægtsændringer: 
I de nuværende vedtægter står under §5, Generalforsamling, stk. 2, at den ordinære 
generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i 



Ugeskrift for Læger mindst fire uger forud, samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt 
medlem i forbindelse med underretning om dagsorden mindst to uger forud for 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
Bestyrelsen ønsker at ændre ordlyden af dette afsnit til at lyde: 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved 
bekendtgørelse udsendt til medlemmernes e-mail via lægeforeningen mindst fire uger 
forud, samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem i forbindelse med 
underretning om dagsorden, mindst to uger forud for generalforsamlingens afholdelse, 
igen via e-mail. 
 
Vedrørende valg til bestyrelse: 
Nanna Eller ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. 
Det er endnu ikke lykkes at finde af afløser for hende. 
Lilli Kirkeskov ønsker ”brændende” genvalg. 
     Niels Kjærgaard Jørgensen 
     formand 

16.2.2012 


