
Bestyrelsesmøde i DSAK hos Jesper 26.01.2023 
 
Tilstede Thomas, Martin, Jesper, Steffen, Lotte. Fraværende Sami 
 
Konstituering af bestyrelsen: 
Formand: Martin 
Næstformand: Thomas 
Kasserer: Jesper 
Sekretær: Lotte 
 
Evaluering af årsmødet: 
Generelt god tilfredshed med indlæggene 
Måske var der ikke nok udbytte af Kim Leine, men ellers var det spændende. Serveringen ikke helt 
i top og der var også lidt irritation over at der ikke blev serveret nok vin. 
 
Kim Leine har krævet ekstra penge (2.000, -) for transport, selv om kontrakten lød på at 
transporten var inkluderet i den aftalte pris. Derfor blevet der sagt nej til dette fra DSAKs side.  
Ulrik har personligt lavet en aftale med Kim Leine om at betale ham 1.000 for transport, uden 
bestyrelsens vidende. Ulrik har betalt pengene af egen lomme og ønsker dem refunderet fra DSAK. 
Der er, ved mødet enighed om, at den udgift ikke skal dækkes af DSAK 
 
UUV har haft møde og har lavet et katalog med emner. Der er rettet henvendelse til 
Restaurantchefen i Domus Medica og der er lavet aftale om to forårsmøder: 
 
Heldagsmøde 17.03., med morgenmad, frokost og kaffe-kage 9-15. Der er bestilt til 30, kr. 9.520 
 
Aftenmøde 11.05. med kaffe-kage og sandwich 17-21.30. Der er bestilt til 30, kr.7.620,- 
Der er mulighed for at korrigere antallet. Lotte har 27.01. været i kontakt med Domus Medica og 
ovenstående er bekræftet. UUV skal snarest sammensætte programmet. 
 
Desuden er planlagt  
Årsmøde på Hesselet 8.-9. september, Martin har forhåndsbooket. Programmet skal planlægges 
på fællesmøde med UUV. Vi mangler at tage beslutning om musik til mødet. 
 
Yderligere et aftenmøde er i støbeskeen. Vi stiler imod at afholde noget i oktober, med industrien, 
evt. Norgine, måske med Mette Lynge Nielsen, hvor hun kan promovere Plenvu . Lotte tager 
kontakt. 
TILFØJELSE: Lotte har haft kontakt til Mette, som er meget positiv i forhold til at afholde et møde. 
Vi arbejder videre med det og kommer med tilbagemelding så snart der er fastlagt noget. 
 
Ultralydskursus afholdes for 3. og sidste gang i denne omgang d.2.marts 2023. Umiddelbart 
vurderes det at der fortsat er speciallæger, som mangler at tage kurset, men der er sendt 
remindere ud tilstrækkeligt mange gange. Resten må være op til den enkelte. 
 



Vi har overskredet budgettet sidste år med fuldt overlæg. Der havde været opsparing pga. mindre 
forbrug i Corona perioden og det besluttede vi at gøre brug af. Der er enighed om at vende tilbage 
til et mindre forbrug. Stiler imod 4000 per foredragsholder. Er der særlige stjerne-
foredragsholdere kan man diskutere undtagelser fra dette. 
 
Jesper nævner at det er vigtigt at vi holder fast i at vi er selvstændige og skal holde fast i vores 
egne rettigheder og ikke kun rette ind efter regionerne. Martin fortæller at der er meget fokus på 
dette, når der er OK forhandlinger. Når først OK er på plads er det vores pligt at følge den. 
 
Møde med UUV og bestyrelsen. Skal holdes hos en fra UUV 04.05.2023 18.30 
 
Middag med bestyrelsen 25.08.2023 19.00 , Thomas står for at finde og reservere et passende 
sted. 
 
Tobias har spurgt om man kan lave DSAK møder i vest for at klyngemøderne i vest kan lægges i 
relation til et DSAK-møde og dermed berettige til efteruddannelsesmidler for den enkelte læge, 
som ofte må lukke klinik pga. lange afstande. 
DSAK kan ikke stå for møder i vest, da det ikke er meningen at DSAK skal splittes og kan derfor 
heller ikke dække økonomien. Hvis klyngen i vest vil lave møder med undervisning i relation til 
klyngemøder, kan man evt. gøre det som Erfagrupper eller mødeprogrammer godkendt af DKO. 
Kan også lægges i relation til årsmødet på Hesselet. 
 
Der er god tilslutning omkring indkøb af UL apparater i fællesskab. Umiddelbart er der 25 kirurger, 
som er interesserede og ligeså mange fra ørelægerne. Det er ørelægerne, som har kontakten. Der 
er deadline 01.02.2023 
 
 
Tak til Jesper for dejlig mad. 
 
    Referent Lotte 


