DAMOs generalforsamling 11.3.2016

Formand Rolf Petersen indledte med at byde velkommen til de ca. 10 medlemmer, som var mødt op.
Herefter valgtes Jane Frølund Thomsen til dirigent og Nanna Eller som referent.
Rolf aflagde beretning:
Bestyrelsen det sidste år: Linda Kærlev, Jesper Bælum, Gert Thomsen (kasserer) og Rolf
Petersen (formand).
Der har kun været afholdt et møde. Generalforsamlingen pålagde sidste år bestyrelsen at
finde ud af, om man som arbejdsmediciner kan pålægges socialmedicinske opgaver, hvis ens
afdeling også har en sådan funktion (fx tilfældet for afdelingen i Region Sjælland). Det
afgørende er, hvad der står i ens funktionsbeskrivelse, hvor det anbefales at få råd og
vejledning fra FAS.
Gert Thomsen er medlem af overlægeforeningens repræsentantskab og fortalte om et
såkaldt periodeprojekt. Overenskomstperioden løber til 2018. Op til dette forsøger
Overlægeforeningen og regionerne at forhandle om en ny stillingsstruktur. Man kan
henvende sig til Gert, hvis man ønsker detaljer om forløbet vedr. dette.
DAMO har i alt 58 medlemmer, heraf 52 erhvervsaktive. Flertallet, 70%, er ældre end 60 år.
Dette gør rekrutteringsarbejdet meget væsentligt. Jane kunne meddele, at der er 17 i
hoveduddannelsesstilling.
Beretningen godkendtes.

Beretning fra udvalg. Ole Carstensen er DAMOs repræsentant i UEMS. Der henvistes til den aflagte til
DASAMs generalforsamling. Specielt har DAMO støttet med knap 4.000 kr ved UEMS‐møde afholdt i DK
sidste år.

Behandling af indkomne forslag: Linda Kærlev har ønsket redegørelse for regler om efteruddannelse. Man
har som overlæge krav på 10 årlige efteruddannelsesdage. Det foreslås, at man ved MUS gør status for sin
efteruddannelse og fremsætter ønsker om deltagelse i kurser og kongresser, møder o.lign.
Generalforsamlingen opfordrede til, at man hver især er opmærksom på at bruge sine
efteruddannelsesdage.

Gert Thomsen gennemgik regnskabet og dette godkendtes.

Valg til Bestyrelsen: Gert og Linda var på valg, kunne genvælges og blev det. Der har været en tom plads i
bestyrelsen det sidste år. Jesper Rasmussen indvalgtes på denne plads.

Som revisor valgtes Niels Ebbehøj og Harald Meyer valgtes som suppleant for revisor.

Pga formue på 87.507 kr fremlagdes budget og forslag på endnu et år med kontingentfrihed. Dette
godkendtes. Der stilledes forslag til bestyrelsen om at arrangere medlemsmøder om overenskomstforhold
og efteruddannelse.

Evt: ingen punkter. Dirigenten takkede for god ro og orden og for bestyrelsens arbejde.
Nanna Eller

