DAMO
Formandens beretning 2012
1. Medlemsoversigt
DAMO havde pr. 31.12.2012 i alt 55 medlemmer, heraf 52 organiseret i FAS og 3 i Yngre
Læger. I årets løb har der ikke været tilgang eller afgang af medlemmer.
2. Bestyrelse
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af:
Niels Kjærgaard Jørgensen (NKJ), formand på valg 2013
Lilli Kirkeskov (LK), kasserer
Gert Thomsen (GT) – på valg i 2013
Flemming Lander (FL) – på valg i 2013
3. Mødeaktivitet
Bestyrelsen i DAMO har i 2012 ikke afholdt nogen møder. Der ikke været sager/problemer
som bestyrelsen har fundet så væsentlige, at de skulle tages op og der har ikke været
henvendelser fra medlemmerne, som har skulle tages op.
4. Økonomi
Årsregnskabet har vist et overskud på 5995,00 kr.
Salto pr. 31.12.2012 er 78053 kr.
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.
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 bl.a resultatet af den seneste
overenskomst med regionerne.
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
Intet nyt
9. Lønstatistik
I forhold til den tidligere gennemførte lønstatistik er der ikke noget yderligere at tilføje.
10. Overenskomst 2014/2015
Gert laver et kort indlæg vedr. dette.

11. Samarbejde med LO
Igen i år har der været møde i LO vedr. samarbejde med de arbejdsmedicinske klinikker.
Igen i år har 2 medlemmer af DAMO holdt oplæg om specifikke emner. Yderlige 2
medlemmer deltog i mødet.
Bestyrelsesmedlem Lilli Kirkeskov kan uddybe indholdet af mødet på generalforsamlingen,
hvis der et ønske om dette.
Niels Kjærgaard Jørgensen
formand
4.3.2013
Bestyrelsen lægger i dagsordenen op til en ændring af vedtægterne:
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.
Forslag til vedlægtsændringer:
§5 stk Stk. 2. Ændres til

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, sædvanligvis i forbindelse med DASAMS årsmøde. Mødet
varsles pr E-mail mindst 4 uger forud, samt ved E-mail til hvert enkelt medlem underretning om
dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne som ønskes
optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge at mødet
er varslet.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling Stk 1 Ændres til
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af
organisationens medlemmer fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes
af bestyrelsen ved E-mail indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel, og den skal
afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav herom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister
fraviges. Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

Vedrørende valg til bestyrelse:
Der er 3 medlemmer af bestyrelsen der er på valg:
Gert Thomsen
Flemming Lander
Niels Kjærgaard Jørgensen
Niels Kjærgaard Jørgensen
formand
4.3.2013

