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DSMM’s BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag den 4. juni 2012 kl. 17.30 

hos læge Karen Goss. Sofienlystvej 1, 8340 Malling 
 
DAGSORDEN: 
Afbud:  

Emne: Referent: Præmisser / 
holdninger: Beslutning: 

1. 1 . Godkendelse af: 

• Referat af bestyrelsesmøde den 6. 
Marts  2012 

• Referat af Generalforsamling  den 6. 
Marts  2012 

(Referatet udsendt af Karen den 18.03.12, bilag 1 + 2) 

Karen  Godkendt 

2. 2. Meddelelser fra formanden: 

• FIMM 

o Mail fra Niels af 08.05.12 

•  

•  

•  

•  

•  

• ESOMM 

 

•  

•  

• ACADEMY 

• Ad. hoc. bestyrelsesmedlem, yngre 
læger 

•  

•  

• Mail fra anæstesiolog Hans Kristian 
Lauritsen af 20.05.12 

•  

•  

• Æresmedlemmer 

•  

•  

•  

•  

Palle   
FIMM : Vi har fået kontingent i 
år som et ”stort” land Så det 
skal vi bare betale. 
Der er ved at blive planlagt 
FIMM møde med GF i Tyrkiet 
fra 17-21 september . 
Scientific konfrence den 21. 
Palle skal deltage i DGSMM 
konf. 15.-16. september i  
Potsdam. 
 
EOSOM : instrukter couse i 
Rom den 30/8 – 2/9  
Palle og Niels tager derned, 
skal der en af os yngre med 
også ?  
 
 
Intet nyt fra Akademy 
 
Ad Hoc bestyrelses medlem ? 
Peter har en der gerne vil ha’ 
kontakten til FYAM. 
Vi inviterer ham med til næste 
bestyrelses møde.  Ahmed 
Urfan. 
 
Om at han ikke kom på kursus, 
han skal bare melde sig til 
basis kursus i september. 
 
 
Vi har 13 æresmedlemmer 
Jørgen Kosgaard 
Kurt Stavis 
Torben Haldberg 
Torben K. Rassmussen 
Allan Graversen 
Kurt Vognlund 
Glen Gorm Rasmussen 
Mfl 
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•  

•  

•  

•  

• Bestyrelsens email-adresser 

(Bilag 3, 4 + 5) 

 
Skal vi ha’ nogle nye ?? 
Der er forslag om Niels og Gert 
. Det er der enighed om. 
 
 
Karens dadlnet bliver lukket 
ned og hun skal KUN ha’ post 
på goss_7@hotmail.com 
Anette har am06@live.dk 

 

3. 3. Meddelelser sekretær: 

• Medlemsstatus 

Karen 660 medlemmer 
20 udmeldte og 2 døde 

 

4. 4. Meddelelser fra kasserer Annette Lars Faldborg har godkendt 
sidste års regnskab. 
Har flyttet nogle penge over på 
en højrente konto. 
Der er 130.000 ude 
Der kommer 266.000 ind i 
kontingent. Så alt i alt har vi 
mange penge på bogen. 

 

5. 5. Meddelelser fra formanden for 
Kursusudvalget  

• Status, kurser 2012. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Peter  
Efterårs kurser 
Basis kursus er der 14 tilmeldte 
så det bliver til noget. 
Lære : Lisbeth, Anette, Peter 
og Tore som assistent. 
MET B kursus, der er 1 
tilmeldt, så det er aflyst 
MET og Manipulatons kursus 
er der kun 4 på, der skal vi ha’ 
tromlet nogen på. Eneste 
betingelse for at komme på det 
er at man har været på MET A 
 
Øvelses kursus kan ikke blive i 
uge 5 men uge 4 eller 6. Det 
bliver uge 4. 
Comwell 2013 : Basis kursus 
22 -26 februar ( uge 8) 
MET  A  5.-8 April 
Nålekursus 5-6/5 
Masterkursus 19-21 April 
Basis kursus 4-8/10 
MET B  25-28/10 
Met/man 6-9 /9 
Årsmøde : 15 – 16 nov. 
 
Nålekursus : Palle og Finn vil 
gerne tage det, det tager vi 
gerne imod. 
 
 
 
Øvelses kursus trænger til at 
blive revideret  inden januar. 
Vi har en del der har meldt sig 
til det arbejde. Peter indkalder , 
det er noget Palle, Niels, Peter, 
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•  

•  

• Lærergruppen – Status, initiativer. 

o Mail fra Gerd af 30.05.12 

•  

•  

•  

• Annoncering. 

•  

• Kursussekretær - Status 

•  

•  

• Øvelseskursus 2013 

 (Bilag 6, 7 + 8) 

Helle og måske Gerd vil være 
med på. 
Torsdag den 2378. kl 13.30 
hos Peter privat I Roskilde 
Bondetinget 24. 
 
 
Ændre Palles status 
11 lærer , ingen assistenter 
aktuelt. Vi skal lige ha’ 
etableret dem vi har før vi 
finder nye emner. 
 
 
 
Personlig brev til alle med 
indbydelse til Årsmøde og 
kursus katalog  for 2013 
 
Susanne Buhr, fungerer 
udmærket og hun tager gerne 
årsmødet med. 
 
Bliver uge 4 og det bliver 
revideret. 
 
 
 

6. 6. Den nye hjemmeside 

• Status? 

Karen 
 

Der er kommet revidret billede 
og liste over læregruppen 

 

7. Årsmøde 2012 

Rundt om lænden. 
Akutte og kroniske smerte tilstande. 
 

• Status: Peter: Spørger Susanne om 
de vil stå for tilmeldinger m.m. 

•  

•  

•  

•  

• Hvilke aftaler med foredragsholdere 
er i hus? Kontrakter. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Justering af program 

•  

•  

•  

Peter 
Niels 
Palle 
Karen 
Helle 

 
 
 
 
Det vil hun gerne, så der skal 
laves en link over til 
lægeforeningen. 
Fredag alene 
Hele weekenden 
Kun Lørdag 
 
 
 
Lars Arent, er der lavet aftaler 
med  
Wolfgang von Haimann er der 
lavet aftaler med. 
Troels S. Jensen kan ikke. 
Nanna Finnerup eller Per Fink  
( PH) ser på det. 
Kirsten Bonfis kan ikke, men 
nu har vi fundet en Bodil 
Andersen, psykiater for kognitiv 
center i Odense. 
 
Sygdoms palletten ( PS) 
Undersøgelses teknik (TH) 
Røde Flag ( PH) 
Inflamatoriske ( BSK) 
 
FROKOST 
 
Palletten i EU Wolfgang 

Pris : Lørdag : gratis 
Fredag 1800/1000 
Begge dage 3600/2000 
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•  

•  

•  

• Udsendelse af invitation og 
annoncering i øvrigt 

•  

• Lærerkræfter 

•  
•  
•  
•  
• Aftale med Comwell 

 

Smerter Lars Arnt 
Smertebehandling  Per Fink 
Kognitiv smertebeh Bodil 
Andersen 
 
Indleverer på posthuset den 
20. som B post. Palle har en 
aftale med et trykkeri. 
 
Det styrer Peter og Lisbeth 
To workshops, basis og 
vidergående. Evt to hold af 
hver. 
 
 
Det er på plads. 
 

8. NIP-fysioterapi 

• Status? 

Helle Har opnået at få epikriserne 
gjort bedre og at de kommer i 
løbet af 5 dage. 
Men vi var der og fik vores 
meninger frem, det er rigtigt 
godt. 

 

7. 9. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af 
DSSM? 

 Intet nyt  

8. 10. Videnskabeligt udvalg Palle Intet nyt  

9. 11. Samarbejdsindsatser: 

• Dansk Reumatologisk Selskab 

• DSAM 

• Scandinavian Congress of 
Rheumatology 

• Nordisk kongres for Almen 
Medicin 

• Gigtforeningen 

• Fysioterapeuter / kiropraktorer 

Karen Intet nyt  

10. 12. Næste møde 

• Bestyrelsesseminar? 

 Den 23/8 kl 16.30 – 19  med 
spisning i byen bagefter. 
Den 17/11 kl 14. i forbindelse 
med Årsmødet. 
Seminar 15. 16 . Marts ( uge 
11) 

 

11. 13. Eventuelt  Peter har været med til at 
lave et forløbsprogram for 
patienter med rygsmerter. 
Han har fået et fint 
samarbejde med 
kiropraktorer og 
fysioteraputer. 
Har en pilot audit om 
forløbet. Vi vil gerne hjælpe. 

 

 


