
Årsberetning fra Uddannelsesudvalget. 2010. 
 
Jeg overtog posten som formand for uddannelsesudvalget efter Niels Jensen ved generalforsamlingen i marts 2010. 
Kom allerede i modvind da kursusplanen for 2011 skulle besættes, da jeg af hensyn til et snarligt uundgåeligt 
generationsskifte ønskede yngre kræfter på kursuslederposterne. Det var der dog lidt forskellige meninger om, medførte 
en del mailudveksling og Jørgen og Jette Korsgård valgte at udtræde af læregruppen efter basiskurset i efteråret, og 
Jette valgte også i efteråret at opsige sit job som kursussekretær. Begge har gennem mange år lagt et stort arbejde i 
lærergruppen, Jørgen med sine mange år som kursusleder på basiskurserne og Jette også som samvittighedsfuld 
kursussekretær. Dette kom vi især til at mærke på årsmødet, hvor vi var uden ”vor mor” og Bestyrelsen, især Karen 
Goss og jeg måtte klare hele sekretærfunktionen selv. Det var ikke nemt, og årsmødet var da heller ikke problemfrit. 
Henning Bliddal har også efter mange år både i lærergruppen og bestyrelsen valgt at stoppe med udgangen af 2010. 
Alle 3 kolleger skal have en varm tak for deres mange år i selskabet Vi håber på et senere tidspunkt at kunne sige 
ordentlig farvel til alle 3 afgåede lærere. 
  
Ny kursussekretær: 
Ultimo 2010 har vi indgået en foreløbig 1 årig aftale med Lægeforeningen omkring kursussekretærposten. Vivi 
Andreasen bliver vores ”personlige” kursussekretær. Hun har mere end 25 års erfaring i at arrangere kurser. Det er 
planen, at hun skal overtage en del af det økonomiske ansvar, dog altid med reference til formanden for 
uddannelsesudvalget. Aftalen skal genforhandles ultimo 2011. Økonomisk bliver det formentlig noget dyrere, end vi er 
vant til. 
  
Ultimo 2010 besluttede vi i bestyrelsen, at annoncere vores kurser i Dagens Medicin. Vi har fået en fordelagtig aftale 
omkring 7 annoncer om året. I skrivende stund – medio februar 2011 – har vi allerede haft 2 annoncer. 
  
Ultimo januar 2011 blev der afholdt et lærermøde på Comwell i Kolding. Formålet var primært at diskutere 
lærersituationen. Som nævnt nærmer et uundgåeligt generationsskifte sig. Gennemsnitsalderen i lærergruppen er 60 år. 
Flere gav udtryk for at ville holde op inden for få år. 
Anette Mielby, som blev assistent i 2008, blev optaget i lærergruppen – velkommen Anette. Thomas Gorlén, som også 
har været assistent siden 2008 ,har imidlertid kun været på et kursus som assistent og har siden været fraværende af 
flere forskellige grunde. Lærergruppen valgte i øjeblikket at se bort fra ham som muligt læreremne. 
Derimod blev Helle Borgstrøm, Tore Karsø og Frits Kristensen foreslået som assistenter. De 2 første har takket ja tak – 
Frits vil meget gerne undervise, men har dog i øjeblikket ikke den fornødne tid. Vi har ham i mente. 
Lærergruppen består 1.2.2011 således af 11 lærere og 2-3 assistenter.  
  
  
Kursusaktiviteten i 2010: 
  
      
Øvelseskurset, jan 23 kursister +3.820 kr 
Basiskursus jan aflyst   
MET A april aflyst   
Nålekursus april aflyst   
Integrerede 
beh.principper aug 

23 kursister +79.379 kr 

Basiskursus okt 22 kursister +33.525 kr. 

MET B okt 17 kursister +20.954 kr 

MOB okt aflyst   
Balance   137.678 kr. 
  
Hertil et årsmøde, som jeg dog stadig ikke kan aflægge regnskab for. 
  
Uddannelsesudvalget består af Lisbeth Wemmelund og undertegnede. 

Peter Silbye 


