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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 17. juni 2009 kl. 16.00 
Lægeforeningen, Trondhjemsgade 9, København Ø 

 
Til stede: Thomas Gjørup (TG), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Hanne Jørsboe (HJ), 
Carsten Thordal (CT), Torben Østergård (TØ), Jørn Starklint (JS) og Mette Worsøe 
(MW) 
 
Referent: Kirsten Koch (KK) 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning 
3.1 Tænketanken 
TG, MKH og HJ deltog i mødet den 27. maj 2009. Det var et godt møde med 
knapt 200 deltagere, hvoraf en hel del var geriatere. TG har efterfølgende talt 
med Lone Christiansen, Regionsforeningen om der kan følges op, hvilket Re-
gionsforeningen er positiv indstillet på. Sagen drøftes videre under pkt. 4. 
 
Hagedorn Prisen er overflyttet til Novo Nordisk Fonden, og likvidationsregn-
skabet er sendt til Novo Nordisk Fonden og Civilstyrelsen. Sidstnævnte har 
bekræftet, at sagen er afsluttet. 
 
AB-Fonden – det afsluttende regnskab afventes. 
 

4. Videre drøftelse af selskabets strategi 
Bestyrelsen fortsatte drøftelserne – tages op på næste møde. 
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5. Generalforsamling 28. oktober 2009 
Generalforsamling og bestyrelsesmøde flyttes til 4. november 2009. 
a) Beretninger indhentes (KK) 
b) Valg af dirigent 
c) Valg af Formand 
TG er på valg og kan ikke genopstille pga. 6-års-reglen. Kandidater overvejes 
til næste bestyrelsesmøde. 
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
HJ er på valg og er villig til at modtage genvalg. Der er stadig ledige pladser i 
bestyrelsen, og kandidater overvejes. 
e) Valg til Den Centrale Kursusledelse og Dansk Medicinsk Selskabs Repræ-
sentantskab 
f) Valg af revisorer. Revisorsuppleantposten er vakant. 
 

6. Årsmøde 5. marts 2010 
a) Emne 
Bestyrelsen besluttede, at emnet er: Komorbiditet - set fra forskellige syns-
vinkler. I brevet til dobbeltspecialeselskaberne opfordres selskaberne til at 
vælge yngre medlemmer til at være foredragsholdere, og de opfordres samti-
digt til at indsende abstracts til de frie foredrag. 
Endvidere inviteres Dansk Selskab for Akutmedicin til at komme med et ind-
læg, og det overvejes også at invitere en udenlandsk foredragsholder. 
b) Valg af kontaktperson 
HJ formuler breve til specialeselskaberne og til Dansk Selskab for Akutmedi-
cin samt skriver indlæg til Nyhedsbrevet. 
MW er behjælpelig med at svare på spørgsmål og andet, der måtte opstår 
ifm. arrangementet. 

 
7. ESIM – European Summerschool 2009 

P.t. er modtaget 2 ansøgninger. Begge blev godkendt. Yderligere ansøgere 
godkendes efter ”først-til-mølle” princippet.  
CT er kontaktperson. 
 

8. Nyhedsbrev skal udkomme senest uge 41 aht. Indkaldelse til generalfor-
samlingen. Deadline 13.09.09 
a) Generalforsamlingsmateriale incl. regnskaberne (KK) 
Datoen ændres til 4. november 2009. 
b) Tænketanken (TG) 
c) Annoncering efter modtagere af Hagedorn Prisen 2010 (HJ) 
d) Annoncering efter deltagere i Foredragskonkurrencen 2010 (HJ) 
e) Annoncering af Årsmødet 2010 (HJ) 
f) Annoncering af Summer School 2010 
g) Andet 
Temamøde i uge 47 2009. 
 
HJ rejste spørgsmålet, om det stadig er relevant med Nyhedsbrevet – kunne 
det erstattes af nyhedsmails – drøftes på næste møde.  
 

9. Regnskab 2008 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. 
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10. Kursus i Introduktionsuddannelsen 

SST har afvist at oprette kurset (Den komplekse medicinske patient) som ob-
ligatorisk del af introduktionsuddannelsen. 
Bestyrelsen overvejer, om kurset kunne gøres til et ikke-obligatorisk kursus, 
men afventer en udmelding fra Klas Raaschou-Jensen, formand for Den Cen-
trale Kursusledelse, som vil samle de indkomne kommentarer. 
HJ foreslår, at hjemmesiden gøres mere interessant med f. eks. små cases - 
ugens ”nød” e.lign. 
 

11. Dansk Selskab for Allergologi 
Nationale retningslinier for diagnostik og behandling af anafylaksi. 
Bestyrelsen godkendte vejledningen. 
 

12. Høring fra Institut for Rationel Farmakoterapi 
Opdatering af Den Nationale Rekommandationsliste: Analgetika og Antireu-
matika. 
Bestyrelsen har ingen kommentarer. 
 

13. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 9. september 2009 kl. 16 i Lægeforeningen. 
 

14. Eventuelt 
Intet. 
 

 
 


