
 

 

 
 

 

DSIM bestyrelsesmøde 28. januar 2020 kl. 16.00-20.00 

 

 

R E F E R A T 

 
Til stede: Pia Kannegaard, Anders Rinnov, Lars Pedersen og Lone 

 Galmstrup Madsen. 

Afbud: Daniel Faurholt-Jepsen, Ulla Høst, Kasper Søltoft, Jens 

 Schmidt-Iversen, Lisbeth Enggard. 

Referent: Pia Kannegaard. 

 
 

1) Orientering. 

Lone har deltaget i informationsmøde omkring de nye regler 

for persondata. Det blev anbefalet at foreninger får 

privatlivspolitik og fra evt. samarbejdspartnere udfylder 

fortrolighedsdokument. Pia kontakter Jane Bering vedr. dette. 

 

2) Generalforsamling 2020 

Pia kontakter Eva mhp. rettidig indkaldelse. Eva og Pia har 

haft kontakt til Novo og vores kontaktperson der mhp. de 

praktiske forhold som stort set er på plads. Efter 

generalforsamlingen træder Lone, Jens, Lisbeth og Ulla ud af 

bestyrelsen. Vi skal have opdateret listen over 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kontaktoplysninger. 

Pia rundsender skema. 

 

3) Hagedornmøde 2020. 



 

 

Programmet er på plads og annonceret. De tre deltagere i 

foredragskonkurrencen er informeret, Pia sørger for 

gavecheck. 

  

4) Uddannelsesudvalg. 

      Anders informerede om skift af hovedkursusleder fra Ahmed 

      Aziz til et delt formandskab af Uddannelsesudvalget        

      kombineret med hovedkursuslederposten mellem Mette    

      Holland-Fischer og Mette Yde Dam. Der er blandt   

      medlemmer af Uddannelsesudvalget nedsat en arbejdsgruppe, 

      der skal arbejde videre med afvikling af temadag. 

 

5) Hjemmeside. 

Yngre interne medicinere vil gerne kunne annoncere 

arrangementer o.l. på vores hjemmeside, hvilket bestyrelsen 

har accepteret. Vi ønsker dog ikke at blive involveret i evt. 

Facebookgruppe, hvilket Pia har meldt tilbage til Marie Friis, 

der har forespurgt om muligheden. Vi vil tilbyde, at der kan 

være link på vores hjemmeside til hver af de yngre 

grupperinger. Det anbefales desuden, at DSIM's bestyrelse får 

oplysninger om kontaktperson i hver gruppe, som ligeledes 

kan fremgå af hjemmesiden. Vi fastholder, at vi ikke ønsker 

Facebookdeltagelse. Pia kontakter Marie Friis på ny. 

 

6) Arbejdsgrupper   

Ulla deltog desværre ikke i mødet, men det var tidligere 

aftalt, at Ulla ville meddele DCS, at vi ikke finder, at der er 

behov for, at DSIM går videre med arbejde i forhold til DCS' 

holdningspapir. 

 

7) Økonomi. 

Møde med bankrådgiver udskydes til senere bestyrelsesmøde.  

 

8) Eventuelt. 

Intet til referat. Næste mødedatoer: 14/4-20, 15/9-20, 10/11-

20 og 9/2-21. 


