Bestyrelsens beretning, DAFLO 2019
I oktober 2018 var der generalforsamling i DAFLO i Trafikstyrelsens lokaler
lige efter FlyMed3.
Hele bestyrelsen valgte at gå af efter en del uro og utilfredshed blandt
medlemmerne pga. dobbeltroller ( TS og DAFLO), samt lukningen af flere
kollegers klinikker i hovedstadsområdet.
Der var endda røster om at danne en helt ny forening.
Fremmødet ved sidste års generalforsamling var meget beskedent, men Thomas
Bojsen, Erik Sloth og jeg selv indvilgede i at danne en ny bestyrelse.
Konstitueringen blev mig som formand, Thomas som næstformand og sekretær
samt Erik som kasserer.
……

Vores vision blev at genskabe DAFLO socialt og fagligt ved at:
- genrejse et stort årsmøde
- informere løbende om hvad der sker via mails og på den
opdaterede hjemmeside, som Thomas nu redigerer
- øge det faglige indhold i foreningen, herunder at forsøge at samle
en delegation til udvalgte pointgivende kongresser i udlandet.
Og indtil 28. februar var vi godt i gang med at føre visionerne ud i livet.
……
Men så væltede hele den flyvemedicinske verden efter det famøse kaffemøde
28. februar 2019, derefter fyringen af Susanne Josephsen, så vores visioner kom
til at fylde mindre omend de stadig gælder!
Det blev til utallige telefonmøder med flyvelægerne, Trafikstyrelsen, berørte
piloter, pressen og en politiker.
Det var som en byld der gik hul på, og vi skulle manøvrere i det pus der væltede
ud. Det har vi så forsøgt, men det har ikke været let, og man kan ikke undgå at
blive griset til.

Gennem mange samtaler med jer som medlemmer kom mange frustrationer på
bordet, men jeg kan ikke gå nærmere ind i, hvad den enkelte har sagt.
Men det fremgik tydeligt, at ikke alle medlemmer havde den samme opfattelse
af situationen, som i en periode var ret tilspidset.
Der har været mange rygter i omløb, og to af dem, der vedrører bestyrelsens
ageren i det her forløb, vil jeg hermed mane i jorden med fakta:
- nogen har spredt det rygte, at vi havde nægtet at bekræfte forløbet af
kaffemødet 28. februar, især omkring sagen med SAS piloten Agnete. Det er
helt ukorrekt - tværtimod har jeg bekræftet overfor pressen, politikeren og
Agnete selv, at deres udlægning var korrekt forstået.
- et andet rygte, at vi har skullet videresende vigtig information fra
Trafikstyrelsen til foreningens medlemmer, hvoraf en udmeldt kollega følte sig
glemt.
Der har naturligvis ikke været sådan en kommunikation (TS sender selv det de
vil formidle), og det har vedkommende erkendt.
…….

Jeg har talt med Jesper 3 gange på foreningens vegne, den ene gang ved
fremmøde i Kbh. Og hvad kom der så ud af det?
Emner jeg bragte frem var bl.a.: bemandingen i lægesektionen,
informationsniveauet, servicen over for os og flyverne samt diverse ønsker og
spørgsmål fra os alle; I kan nok tænke jer, at det kom der ikke meget ud af.
Jeg har foreslået at der bliver lavet en form for FAQ i et forum på internettet,
det står hen i det uvisse.
Problemet med de mange efterundersøgelser fra doctors.dk har vi ikke været
blandet ind i, ligesom vi har afholdt os fra at blande os direkte i striden omkring
de andre lukninger i hovedstadsområdet.
Men når det kom til fællesanliggender som dette årsmøde har samarbejdet med
Jesper været bedre, og vi får da også point for psykiatrimødet i morgen
formiddag.
…….

Bestyrelsen kan ikke tage nogen ære for, og heller ikke nogen skyld i den
revolution der er sket i vores verden - en revolution, som jeg ser som en god
udluftning i Trafikstyrelsen, det skulle bare være sket for mange år siden.
……..
Til slut skal jeg sig, at hen over sommeren har bestyrelsens fokus været at lave
et godt årsmøde her i Trekantsområdet i samarbejde med Georg og Jørgen.
……
Efter denne gennemgang er min konklusion, at vi har forsøgt at samle
flyvelægernes mange holdninger i en midtsøgende politik, som er det vi har
ment, at vi havde mandat og muskler til.
Vi har reddet foreningen indtil videre, men den nye virkelighed har overhalet de
næsten 30 år gamle vedtægter, som vi foreslår ændret.

Tak
først en stor tak til Erik og Thomas for det gode samarbejde.
Jeg har været i bestyrelsen for denne forening før, og ved, at der aldrig
nogensinde før har været så megen aktivitet med glødende telefoner og mails i
foreningen som det forløbne år.
2 gange har vi mødtes hos mig og hos Erik. Det er en fornøjelse at lave et
stykke arbejde sammen med jer.
Og tak til Georg og Jørgen for samarbejdet omkring dette årsmøde.
Til sidst en tak til jer der bakker op ved at være her denne weekend.

Billund d. 1. oktober 2019

Bente Rosenskjold.

