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Referat  generalforsamling 
fredag d.22/3-2013 kl.9,30 – 11,30 

Sted; DSB´s kursuscenter, Knudshoved, 5800 Nyborg 
 

Tilstedeværende;  
Poul Wagner, Keld Johnsen, Anders Ingemann Larsen, Henrik Salomonsen, Bo Schou Jensen, 
Harald Meyer, Jens Brandt og Tina Storm 
 
Pkt. 1 på dagsordnen; Valg af dirigent og referent. 
Harald Meyer blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt.  
Undertegnede blev valgt til referent. 
 
Pkt. 2 på dagsordnen; Formandens beretning. Der henvises til den rundsendte beretning. I den 
beskrives bestyrelses aktiviteter i det forgangne år herunder bestyrelsesmøder, og for nogle af 
bestyrelsens medlemmer deltagelse i regionale møder mellem bedriftslæger i 
Storkøbenhavnsområdet samt ikke mindst de aktiviteter, der har været i forbindelse med 
opsigelsen af bedriftslægeoverenskomsten. 
Arbejdet har resulteret en række anbefalinger fra PLO´s side i forhold til bedriftslæger, der for 
nuværende er ansat efter den pågældende overenskomst samt i forhold til kommende 
bedriftslægers lønniveau. Eftersom overenskomsten er opsagt er det som sagt anbefalinger, og 
arbejdsgiver er ikke forpligtet til at følge anbefalingerne. 
Herunder link til anbefalingerne på PLO´s hjemmeside; 
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/OEVRI
GE_OVERENSKOMSTER/BEDRIFTLAEGE 
 
I forbindelse med ovenstående arbejde har der været overvejet om DBO kunne have fordel af 
at blive en del af et andet selskab f.eks. Læger i Erhverv, der f.eks. har en del kliniske 
farmakologer iblandt medlemmerne. Dette mhp. hjælp til f.eks. forhandling af løn. Imidlertid 
viser det sig at pågældende selskab ikke forhandler løn men at medlemmerne gør dette 
individuelt. Der er imidlertid mulighed for at få juridisk bistand i visse sager herunder ved 
utidig opsigelse, men det kan man få i Lægeforeningen allerede, så det berettiger ikke til en 
inklusion. Endelig skal det nævnes at selskabet har udgivet en håndbog for læger i 
erhvervslivet som skulle være god. 
 
Endelig beskriver formanden arbejdet, der har været med i samarbejde med VAM 
repræsenteret ved Anders Ingemann at arrangere et møde omkring virksomhedsnær 
arbejdsfastholdelse, der blev beskrevet ud fra 2 perspektiver nemlig et mere teoretisk af 
seniorforsker Merete Labriola og et mere praktisk orienteret oplæg ved overlæge Henrik 
Nielsen fra CAF – Center for Arbejdsfastholdelse - på Bispebjerg Hospital. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget 
 
Pkt. 3 på dagsordnen Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 3,1 Ændring af DBO vedtægter. Kræver at 2/3 af medlemmerne skal stemme for på en 
generalforsamling, og hvis det kriterium ikke kan opfyldes skal 2/3 af de fremmødte ved en 
ekstraordinær generalforsamling stemme for. Der henvises til Vedtægter for ”Danske 
Bedriftslægers Organisation”. 
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Inden behandlingen af vedtægterne var der debat om flere forhold herunder om man skulle 
opløse DBO, idet der jo ikke længere er en overenskomst at vedligeholde. 
 Imidlertid blev forsamlingen enige om, at: 
    DBO består indtil VAM bliver mere velkonsolideret og dermed understøtter VAM 
organisatorisk. 
    DBO´s midler bliver brugt til at understøtte det underskud, der måtte være ved aktiviteter i 
VAM, når egenbetalingen ved aktiviteterne blandt deltagerne ved arrangementerne ikke 
dækker omkostningerne, så pengebeholdningen derved bliver opbrugt. F.eks. kunne 
kassebeholdningen også dække transportudgifter for de medlemmer, der måtte have 
problemer med at få dækket deres transportudgifter i forbindelse med arrangementer.  
    DBO skal holde øje med lønudviklingen fortsat. 
 
Der var også et forslag om, at DBO skiftede navn til Virksomhedslægernes Organisation. 
Imidlertid blev forslaget forkastet bl.a. med det argument, at folk ikke rigtig i forvejen ved, 
hvad vi arbejder med os, der er medlem af DBO, men når man siger, man er bedriftslæge har 
folk trods alt af historiske grunde en fornemmelse af det. 
 
Endelig blev vedtægterne gennemgået og man så på, om der var behov for at ændre 
vedtægterne i forhold til ovennævnte forhold, men det var ikke indiceret. 
 
Alle tilstedeværende stemte for at DBO fortsætter og for vedtægterne som de forelå. 
 
Pkt. 4 på dagsordnen. Forelæggelse af regnskab. Regnskabet ikke revideret og ikke 
gennemgået af revisor Thora Brendstrup. På regnskabet ses en stor post at være kontingent til 
Armoni. Imidlertid er beløbet så stor denne gang fordi der er indbetalt kontingent for flere 
perioder/ 3. års medlemskab. For at sikre at flest mulige benytter sig af den service, som vi 
rent faktisk betaler for. Der vedhæftes link til Armoni i referatet. 
http://www.armoni.dk/ 
Kasseren fremsender regneark med DBO medlemmernes mailadresser til Ole Carstensen, der 
administrerer Armoni således, at folk kan få tildelt en adgangskode. OBS koden skal benyttes 
en gang hvert halve år, for ellers bliver man kategoriseret som inaktiv, og koden vil blive 
spærret. 
 
Regnskabet taget til efterretning. Sendes til revisor Thora Brendstrup og sendes ud med 
referat eller evt. efterfølgende. 
 
Pkt. 5 på dagsordnen. Fastlæggelse af kontingent. Det blev foreslået at kontingentet fortsat 
skal være på 150 kr. pr. år, hvilket blev vedtaget. 
 
Pkt. 6 på dagsordnen. Valg af bestyrelse. Keld Johnsen, Poul Wagner og Henrik Salomonsen 
var på valg. Bo Schou Jensen og Jens Brandt var ikke på valg. Og der skulle vælges en 
suppleant. Leif Rothman havde posten da generalforsamlingen blev afholdt.  
 
Bestyrelsen genvalgt med sin nuværende sammensætning. 
 
Pkt. 7 på dagsordnen. Valg af 2 koordinatorer til VAM. Keld Johnsen og Anders Ingemann 
Larsen havde posten som koordinatorer.  Tina Storm stillede op som koordinator og Keld 
Johnsen trak sig. Således bliver koordinatorerne pt. Anders Ingemann Larsen og Tina Storm. 
 
Pkt.8 på dagsordnen. Valg af revisor. Thora Brendstrup valgt in absentia og Harald Meyer valgt 
som revisorsuppleant  
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Pkt.9 på dagsordnen. Evt. Debat om stilling opslået i Danisco. Man har rettet henvendelse til 
flere af DBO´s medlemmer bl.a. i forhold til hvilket lønniveau man skulle sætte og om hvordan 
man skulle opslå stillingen. Ud over de allerede givne anbefalinger til folkene bag 
stillingsopslaget, kunne de supplerende opslå deres stilling på lægejob.dk 
 
Efter ovenstående gik vi over til at afholde generalforsamling for VAM 
 
 

Tina Storm 2.4.2013 
 


