
 
 

 

DSIM bestyrelsesmøde 15. september 2020 kl. 16.00-20.00 

Salonen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø 

 

 

R E F E R A T 
 

 

Til stede: Anders Rinnov, Kasper Søltoft, Lars Pedersen, Anne Ortved 

 Gang, Ditte Hansen, Klaus Theede og Pia Kannegaard 

Afbud: Daniel Faurholt-Jepsen og Vibeke Bønnelykke Sørensen 

Referent: Pia Kannegaard 
 

1) Orientering 

Erfaringsudveksling fra de enkelte specialer omkring 

afholdelse af virtuelle kongresser og årsmøder. 

Ellers intet til referat. 

 

2) Hagedornmøde 2021 

Enighed om, at vi fortsætter planlægningen trods den aktuelle 

corona-situation. Alle formodes at være indforståede med, at 

et arrangement som Hagedornmødet kan blive aflyst grundet 

skærpede restriktioner, men for nuværende fastholdes 

planerne. Pia kontakter Novo Nordisk mhp. at høre om der er 

forhold, der giver anledning til at ændre denne beslutning. 

 

Vi har fået tilsagn fra Kim Dremstrup om at være hovedtaler 

ved mødet; vedr. titel og endeligt program afventes nærmer. 

Desværre var der efter deadline for indmelding af 

foredragsholdere kun kommet 3 foredragsholdere. De enkelte 



medlemmer af bestyrelsen bedes rykke for tilbagemelding i 

eget selskab, ligesom Pia beder Eva om at sende rykker til de 

enkelte selskaber. Pia undersøger hvornår programmet senest 

skal være færdigt, så dette rettidigt kan annonceres i Ugeskrift 

for Læger. 

Endnu ikke nogle tilmeldinger til foredragskonkurrencen, 

men der er først deadline 1. november 2020 

Indstillinger til Hagedornprisen skal sendes til Eva; uklart 

hvad status er, men Pia beder Eva om at sende indstillingerne 

til bestyrelsen løbende. Pia har modtaget én indstilling. 

 

3) Uddannelsesudvalg 

      Fra uddannelsesudvalget er udmeldingen, at der har været en 

      altoverskyggende opgave i årets løb, nemlig at varetage  

      kursusafvikling trods coronapandemien. De to       

      hovedkursusledere har arbejdet hårdt med at sikre at ingen 

      HU-læger tidsmæssigt kommer i problemer. Vi følger   

      naturligvis SST's udmeldinger og ligesom mødeaktivitet  

      løbende og med kort varsel udskydes/aflyses kan dette ske 

      med kurserne. 

 

4) Hjemmeside 

Vi mangler fortsat at få sikret at hjemmesiden er helt 

opdateret, særligt omkring tidligere henvendelse vedr. 

manglende kompetencekort. Drøftes på næste møde, når 

Daniel deltager. 

 

5) Økonomi 

Anders udtrykker undren over omkostninger til hjemmesiden, 

som synes at være større end forventet. Anders kontakter Eva 

for at se aftale med webmaster. 

Anders vil planlægge kontakt til bankrådgiver mhp. 

deltagelse ved kommende bestyrelsesmøde. 

 

6) Eventuelt 



Pia og Ditte har sørget for gaver til afgående 

bestyrelsesmedlemmer. 

Næste bestyrelsesmøde 10. november 2020. 

Ellers intet til referat. 

 

 


