
 

Bestyrelsesmøde 27/5 2008 

Hilton Copenhagen Airport 
Til stede: Palle Holck, Allan Gravesen, André Soos, Niels Jensen, Finn Johannsen, Gerd 
Lyng, Jørgen Korsgaard, Peter Silbye Jette Korsgaard 

 

 

1) Referatet godkendt 

 

2) Referatet fra læremødet ikke modtaget fra Lisbeth Wemmelund. 

 

    3a) Indsatsområder: 

 Palle påpeger at vi skal holde fast i at vi er: 

1) bevægeapparats læger, og ikke kun læger, som tager os af det aksielle skelet. 

 2) intern medicinere, samt at vi skal arbejde på dokumentation. 

3) et kursusselskab. Der er få læger i DRS, som kan deres kolde reumatologi, det 
skal vi arbejde på. Reumatologerne har kastet den kolde reumatologi til 
kiropraktorerne, og dermed også patienterne. 

 

Jette mener at vores force er at vi kan håndtere udredning og behandling af 
bevægeapparats symptomer, som kan have mange forskellige årsager, incl 
medicinske lidelser.  

    3b) Gensidige forventninger: 

Palle har mange visioner, vi er bange for at han løber sur i opgaverne. Palle vil 
gerne uddelegere og modificeres. 

  

    3c) Arbejdsmetoder: 

 Bestyrelsesmøder 

Vise ting kan klares på telefonmøder. Vi prøver om vi alle kan komme på Skype, da 
det vil gøre det hele billigere. 

 Bestyrelsen vil gerne deltage i et dag-seminar for bestyrelsen. 

 

 

 

 



 

 

 

4) Kursussituationen: Indtil nu i 2008 har kurserne været afviklet med +/- 5-7000 kr. 

 2009 Lærerfordelingen er sendt ud. 

 Nålekurset sættes på i efteråret 

 2009 Masterkursus: Tilbydes til 20 kursister, Torben Halberg underviser. 

 

5) DSMM positionering i forhold til andre selskaber – DMS, DSAM, DRS, osv.. 

 Det er en god idé. Vi er mange medlemmer, men ringe repræsenteret i realiteten. 

DMS kan bruges til noget, hvis vi møder op. Og slår os sammen med andre 
selskaber. I så fald kan vi være med til at sætte dagsordenen. Men det vil nok være 
godt om vi finder vores profil og så arbejder derudfra. 

 

6) Når vi har tegnet vores profil skal vi tage kontakt til relaterede selskaber. 
 

7) Videnskabeligt udvalg har ikke haft møde. 
Visionen er øget aktivitet i form af audits, pragmatiske projekter, idékatalog mv. 
 

8) Niels og Palle skal til generalforsamling i FIMM 26-28/9 i Bulgarien. FIMM forsøger 
at rejse sig igen. Academy skal holdes ude (ifgl Tyskland og Frankrig) 
 
 

9) Møde i SST: MTV tværdiciplinær og tværsektoriel indsats overfor patienter med 
ondt i ryggen: 
Gerd, Lars og Palle deltager i mødet i SST. 
 

10) Der er styr på planlægningen. Palle har et kontraktudkast liggende og sende den  

Os, så vi hver især kan sende den til de foredragsholdere, vi har kontakten til. 
Kontrakterne sendes, når de er underskrevne til Jette. Det må gerne foregå 
elektronisk. 

 

11) Meddelelse fra arbejdsgruppen vedr. disponering af kurser. 
 
Arbejdsgruppen har haft møde i dag. Den arbejder videre. Se Lisbeths referat, som 
Palle vil rundsende. Gruppen arbejder med noget bestyrelsen kan tage stilling til i 
forhold til efterårets kurser. 
 
 



 
Steen Hecksher har beslutter at han ikke vil undervise mere. Vi vil invitere ham til 
næste generalforsamling eller årsmøde. Niels sørger for invitationen. 
 
Det diskuteres hvorvidt Ulf Bromose skal have alle fremtidige kurser betalt. 
Det får han, når han er blevet lærer, men først skal han være føl, så assistent. 
(Føl assisterer ved lejerne, Assistenten demonstrerer greb, Lærerne underviser 
tillige i teori.). 
 

12)   CVR er aktiveret. Ved en fejl er nummeret blevet aktiveret, men ved hjælp af en 
meget venlig person hos CVR-registret blev det gamle nummer aktiveret. 
 

13)   Projektor og fordelerboks er blevet stjålet fra Palles bil. Der er ingen forsikringer, 
som dækker. Vi aftaler at en ny skal indkøbes. 
 
Springer forlaget truer med at stoppe Manuelle Medizine. Vi har ikke set det de 
sidste år. 
 

14)  Næste møde 27/8.  

 

 

 

Jette Korsgaard 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  


