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Referat fra bestyrelsesmøde 
mandag den 18. november 2013 

 
 
1. Referat fra sidste møde godkendt. 
 
2. Årsmødet skal igen holdes på Hotel Hesselet - formentligt første weekend i okto-

ber. 
Søren booker hotellet snarest med mindre der er indsigelser fra medlemmer inden-
for den næste uge efter offentliggørelse af referat. Budget bliver samme som sid-
ste år. Der kommer evt (levende) musik denne gang. 

 
3. Forårs-bestyrelsesmøde planlægges i 3. weekend i maj - Søren kigger muligheder-

ne igennem. 
 
4. DSAKs bestyrelse var meget glade for arrangement i J. Struchmans klinik, hvor vi 

blev orienteret om overenskomstforhold og de kommende forhandlinger mellem 
FAPS og Konkurrencestyrelsen ! Vi håber, vi fortsat må blive godt informeret. 
Der er planlagt et nyt møde d 4/3 kl 17 i Rolf Nielsens klinik. 

 
5. Vedr DIMS 

Kurset er dyrt - langt over 100.000 kr og udgør en stor del af vores samlede kon-
tingent, hvilket ikke er rimeligt. 
Ulf vil kontakte DIMS mhp ny og billigere aftale. 
Der vil også blive taget kontakt til Anæst. Selskab mhp evt alternativt kursus. 
Det står endvidere den enkelte klinik frit for selv at arrangere et hjertestopkursus 
for sit personale ! 

 
6. Mødet med UUV med deltagelse af Ulf og Per. 

Der er blevet foreslået møde med Pr. Sanders mhp undervisning i Coeliaci og IBD. 
Ses på af Jens C. 
Undervisning ved Steffen Fris vedr diarre og Coeliaci ligeledes foreslået. 
UUV vil vende tilbage med flere emner snarest ! 

 
Der planlægges undervisningsmøde for alle medlemmer mhp de kommende embeds-
læge besøg i 2014 - navnlig mhp hvilke ting og procedurer, der skal være på plads, 
når vi får besøget. 
SE på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - det er nemt at se, hvad der skal gøres. 
 
Næste møde planlægges til 3. torsdag i januar dvs 16/1 kl 18 i Odense hos Thomas. 
Adresse til medlemmer følger. 
 
Sekr. 
Esben Iversen 
 


