Bestyrelsesmøde i DSAK
hos Thomas Kjaergaard Larsen

16/1/2014

Referat
1 - Sidste referat 18. november blev godkendt.
2 - Årsmøde vil blive afholdt på Hesselet 3-4/10.
- Der vil blive et spændende ledsage program, som er under udarbejdelse i øjeblikket.
Der blev lagt plan for generalforsamling, som skal afholdes på årsmødet. Plan for foredragsrækken blev
fastlagt.
3 - 3 medlemmer i UUV er fratrådt før tid uden egentlig begrundelse. Kirsten Hougaard fortsætter dog
alligevel – tak for det! Bestyrelsen beklager, at man har fået et mandat fra foreningens medlemmer og det
blev desværre ikke opfyldt.
- der er ad hoc hentet nye medlemmer ind - og disse skal naturligvis på valg på demokratisk vis ved næste
generalforsamling.
UUV indeholder nu: Ulf Sigild, Lotte Rothman, Martin Poulsen, Charlotte Bulow samt Kirsten Hougaard som
fratræder ved næste valg.
4 - Dims kursus bliver afholdt 28/3 – der er 16 tilmeldte.
5 - der vil blive afholdt forårsmøder, og der tænkes arrangeret med embedslæge, når de speciale-specifikke
målepunkter foreligger. De generelle målepunkter foreligger og findes på FAPS samt SST. Endvidere møde
omkring Coeliaci samt IBS - tentative datoer er 24/4 samt 16/5.
6 - Der er diskrepans mellem de betalende medlemmer i DSAK og vores forskellige mail-lister. Disse vil
snarest blive ajour ført - ikke betalende på maillister vil blive slettet som medlemmer i DSAK - uanset
tidligere status.
7 - Der vil blive holdt koordinerende møde med DKO 4/3 kl 17 Skt. Lukas hos Rolf Nielsen.
Vi glæder os til orientering.

8 - næste møde hos Esben Iversen 4/3/2014, hvor UUV inviteres.
To do:
Jens i kontakt med P Saunders. Vedrørende Ul - foredrag på årsmødet kontaktes Nis Nørgård.
Kirsten Hougaard kontakter P Vilmann omkring foredrag ved DSAK aftenmøde.
Søren kontakt til Hesselet mhp værelse og mad/vin.
Thomas ledsager program - Vinsmagning -!
Esben kontakter Professor P Bytzer samt Michael Heidenheim vedr. Undervisning.

