Godkendt 23. februar 2011

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. februar 2011 kl. 17.30
Lægeforeningen
Til stede: Knud Rasmussen (KR), Arne Kverneland (AK), Jørn Munkhof Møller (JMM) og
Ellen Holm (EH)
Afbud: Hanne Jørsboe (HJ)
Referent: Kirsten Koch (KK)
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 blev godkendt.
3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning
TG repræsenterer DSIM i Styregruppen for Den ældre Medicinske Patient. Den
fremtidige repræsentation i denne styregruppe afventer den kommende bestyrelses
afgørelse.
EH orienterede fra det første møde i SST vedr. revision af speciallægeuddannelsen
– er medlem af gruppen, som arbejder med Opbygning af Speciallægeuddannelsen, hvor Anne Thomassen er formand. Der er nedsat undergrupper, som arbejder
med temaer, indhold og forankring. EH er medlem af Forankringsgruppen.
KR orienterede ligeledes om arbejdet med revision af speciallægeuddannelsen – er
medlem af gruppen, som arbejder med Speciallægestrukturen, hvor Anne Thomassen ligeledes er formand. I gruppen er der enighed om, at der findes de specialer, der skal bruges. Der er således ikke behov for at oprette nye specialer. Det
er til gengæld til debat om nogle af de små specialer skal nedlægges.
Endvidere drøftes KBU-lægernes uddannelse, som har forskellige forløb afhængig
af ansættelsesstedet.

Formand
Forskningsleder, lektor, overlæge, dr.med.
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Sygehus Nord Roskilde
Medicinsk Afd.
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Gruppen drøfter også det problem, at ikke alle har intern medicin, hvilket betyder,
at mange ikke er bredt nok uddannet. Enighed om at Målbeskrivelserne er gode
nok, hvis de bare blev gennemført.
UfL bringer en artikel om KBU-lægernes udannelse, hvor bl.a. KR udtaler sig om
problemet.
KR og EH deltog i LVS’ årsmøde den 28.1.2011.
4. Generalforsamlinger
a) 2. februar 2011
De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Da der ikke var mødt mindst 1/3
af medlemmerne, kræves en gentaget afstemning ved en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages – uanset antallet af fremmødte medlemmer – ved absolut stemmeflertal.
Denne ekstraordinære generalforsamling holdes den 23. februar 2011 kl. 17.00 i
Lægeforeningen.
b) 23. februar 2011
Dagsorden udsendes snarest.
P.t. har Specialeselskaberne udpeget følgende medlemmer til den kommende
bestyrelse:
Overlæge, lektor Henrik Ancher Sørensen, Dansk Endokrinologisk Selskab.
Overlæge, lektor Ellen Holm, Dansk Selskab for Geriatri.
Overlæge, dr.med. Christian Hassager, Dansk Cardiologisk Selskab.
Overlæge Ulrik Bak Dragsted, Dansk Selskab for Infektionsmedicin.
Overlæge Marianne Rix, Dansk Nefrologisk Selskab.
c) 4. marts 2011
Når dagsordenen udsendes, oplyses navnene på de kommende bestyrelsesmedlemmer, som Specialeselskaberne har udpeget.
JMM forlod mødet på dette tidspunkt.
5. Regnskab 2010
Regnskab 2010 blev godkendt af bestyrelsen – sendes nu til godkendelse hos de 2
revisorer. Forventes at være klar til underskrift den 23. februar 2011.
6. Planlægning af Årsmødet 4. marts 2011
a) Valg af ordstyrer for foredragskonkurrencen
HAS blev valgt.
b) Valg af 3. medlem af dommerkomiteen
KR retter henvendelse til Åse Krogh Rasmussen.
c) Teknikken – PCer og mikrofon
Vælges på næste bestyrelsesmøde.
d) Gennemgang af drejebog
Søndagsavisen føjes til listen over modtagere af Pressemeddelelsen.
Remindermail vedhæftet programmet sendes til alle medlemmer medio februar.
Antal deltagere i Receptionen ændres fra 100 til 125.
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e) Festmiddag
HAS holder talen for prismodtager.
AK bestiller menu og aftaler nærmere med Bernstorff Slot.
De af Specialeselskaberne udpegede kommende bestyrelsesmedlemmer inviteres
til festmiddagen (KK).
f) Andet
Intet.
7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes i Lægeforeningen onsdag den 23. februar 2011
umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling kl. 17.

