
Jens Buchhave med ønske herom. Ind- og udmeldelse af selskaberne efter denne dato kan i øvrigt 
ske i overensstemmelse med selskabernes bestemmelser herfor. 
 
Vedrørende den nystiftede forenings økonomiske forhold orienterede Jens Buchhave om, at den 
aktuelle samlede kendte formue udgjorde 223.448 kr. Herfra skulle trækkes den andel af de fælles 
udgifter i perioden 1.1-01-2.3.01, som BUP-DK skal dække. Den forventede årlige indtægt i form 
af kontingenter – svarende til de foreslåede kontingentsatser – vil blive ca. 125.000 kr. 
 
Ad 3. I de nye standardbestemmelser for interessegrupper (DPS-nyt, januar 2001) er i 3. linie 
ændret “kan” til “skal”. Standardbestemmelserne blev vedtaget. 
 
Ad 4. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Jens Buchhave, Per Hove Thomsen, Bent Kawa, Anne 
Marie Råberg Christensen og Jørgen Dyrborg. 
Som formand valgtes Jens Buchhave, og som suppleant Nini Smedegaard Olesen. 
 
Ad 5. Som revisor valgtes Tyge Jensen, der i en årrække har været DPS’s revisor, og som kollegial 
revisor valgtes Kirsten Norling-Christensen. 
 
Ad 6. Bestyrelsen foreslog som kontingent i 2001: 
a. 990 kr. for speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, børnepsykiatri og psykiatri, og 
b. 790 kr. for yngre læger i videreuddannelse indenfor børne- og ungdomspsykiatri. 

 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 7. Intet. 
 
 
Godkendt af:  adv. Jan Steen Hansen  Jens Buchhave 
  Dirigent   Formand 
 
 
6. marts 2001 
 
Referent: Jørgen Dyrborg 



Referat af 
 
Stiftende generalforsamling i Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) 
afholdt fredag den 2. marts 2001 i Ebeltoft 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af udkast til love for og stiftelse af Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i 

Danmark. 
3. Godkendelse af Standardbestemmelser for interessegrupper i Dansk Psykiatrisk Selskab og 

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og suppleanter. 
5. Valg af revisor og kollegial revisor. 
6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
7. Eventuelt. 
 
Ad 1. Jens Buchhave bød de fremmødte velkommen, og foreslog advokat Jan Steen Hansen som 
dirigent. Advokat Jan Steen Hansen blev herefter valgt. 
 
Ad 2. Børne- og ungdomspsykiatrisk næstformand i DPS’s bestyrelse Jens Buchhave redegjorde for 
forskelle i de reviderede love for Dansk Psykiatrisk Selskab og udkast til love for Børne- og 
UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark. 
Generelt er der sket flere tekniske ændringer og få indholdsmæssige ændringer i de reviderede love 
for DPS og disse ændringer er afspejlet i love for BUP-DK. Det er således tilsigtet, at der skal være 
en betydelig parallelitet mellem lovene i de 2 selskaber. Forskellene kan nærmere studeres i DPS-
nyt, januar 2001. 
Et ændringsforslag til henholdsvis §5, stk.3 og §10, stk. 1 om at nedsætte den maksimale 
sammenhængende funktionsperiode for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fra 8 til 6 år blev 
vedtaget. 
Et ændringsforslag til §5, stk. 2 om at nedsætte den samlede mulige formandsperiode, blev ikke 
vedtaget. 
I §11, stk. 2 blev det vedtaget i 4. linie at ændre “psykiatri” til “børnepsykiatri, børne- og 
ungdomspsykiatri eller (voksen)psykiatri”. 
Endelig blev et ændringsforslag om tilføjelse af §6, stk. 5 vedtaget. Heri præciseres det, at 
formanden for videreuddannelsesudvalget og ét af de børne- og ungdomspsykiatriske 
bestyrelsesmedlemmer i DPBO har møderet, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder i BUP-DK. 
 
Stiftelsen blev gjort betinget af, at DPS på den ordinære generalforsamling senere på dagen vedtog 
at dele den samlede formue i overensstemmelse med de hovedprincipper, som Jens Buchhave 
redegjorde for. 
 
Med hensyn til medlemsforholdene anses alle medlemmer af Børne- og UngdomsPsykiatrisk 
Sektion herefter automatisk for medlemmer alene i det nystiftede selskab. Dog kan medlemmer af 
Børne- og UngdomsPsykiatrisk Sektion, der ønsker at forblive medlem udelukkende i DPS (eller 
som ønsker medlemsskab i begge foreninger), indtil den 1. maj 2001 skriftligt rette henvendelse til 


