
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  10/06	  2014	  

	  
	  
1)	  	  Afbud	  

• Afbud	  fra	  Urfan,	  Anders	  og	  Morten.	  
	   	  
2)	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  22/03-‐14	  

• Referat	  godkendt.	  
	  
3)	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  22/03-‐14	  

• Tilbagemeldinger	  fra	  efteruddannelsesgrupper	  og	  øvegrupper	  
Vi	  har	  umiddelbart	  fået	  kendskab	  til	  følgende	  grupper:	  
Bassister	  2013	  (Michael	  Hejmadi)	  
Århusgruppen	  (Karen	  Goss)	  
Århus	  unge-‐gruppe	  
Holtegruppe	  
Nr.	  Alslev	  
Rungsted	  (Jørgen	  Korsgaard)	  
Columnagruppe	  Ølstykke	  (Connie	  Dydensborg)	  
Sjællandsgruppen	  
Men	  der	  må	  være	  flere	  !!!!	  

• Jydsk	  arbejdsgruppe	  til	  udarbejdelse	  af	  forslag	  til	  	  muskuloskeletalt	  emne	  til	  NKR	  
Karen	  arbejder	  på	  det.	  

• DSMM	  som	  fagområde	  
Helle	  har	  sit	  oplæg	  næsten	  klart,	  udsendes	  snart	  til	  bestyrelsen	  til	  kommentarer,	  
supplement,	  som	  bedes	  returneret	  til	  Helle.	  

• Sangbogstatus	  
Karen	  er	  gået	  i	  gang	  med	  at	  samle	  sange	  og	  udvælge	  emner	  til	  en	  kommende	  sangbog.	  

	  
4)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Academy	  (Oktober	  30.,	  31.	  2014,	  Berlin)	  
Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  deltager,	  financieret	  andet	  sted	  fra.	  Berit	  vil	  godt	  give	  et	  
referat	  fra	  mødet	  til	  os.	  

• ESSOMM	  
Hermann	  Locher’s	  dokument	  ”Basic	  research	  needs	  basic	  management”	  blev	  grundigt	  
drøftet	  på	  mødet	  i	  Rom.	  Mødet	  sluttede	  af	  med	  vedtagelse	  af	  et	  fælles	  dokument:	  
Consensus Curriculum Basic Course Manuel Medicine.	  Kommer	  forventeligt	  på	  nettet	  
på	  ESSOMM’s	  hjemmeside:	  www.essomm.eu	  

• FIMM	  
Til	  mødet	  i	  Bratislave	  18-‐19/9	  2014	  deltager	  Helle	  og	  Niels.	  
September	  2015	  skal	  mødet	  foregå	  i	  København	  –	  ad	  hoc	  udvalg	  vælges	  på	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  

• Brug	  af	  hjemmesiden	  til	  annoncering,	  (Akupunkturkurser,	  patienter	  til	  projekt	  –	  Tonny	  
Elmose)	  
Bestyrelsen	  besluttede,	  at	  vi	  generelt	  godt	  vil	  annoncere	  på	  vores	  hjemmeside	  for	  
andre	  selskabers/personers	  relevante	  møder	  og	  kurser.	  Det	  bliver	  i	  et	  nyt	  afsnit	  
under	  Kurser.	  
Elmoses	  projekt	  kommer	  derfor	  også	  med	  på	  hjemmesiden.	  

	  
	  
	  



5)	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  
• Medlemsstatus	  

Pr	  7/5-‐14	  er	  vi	  584	  medlemmer.	  Siden	  sidste	  bestyrelsesmøde	  er	  8	  udmeldt,	  3	  
indmeldt	  og	  2	  døde.	  	  

• Hjemmesiden,	  møde	  med	  Kenneth	  
Ideer	  blev	  drøftet.	  Hjemmesiden	  skal	  laves,	  så	  den	  er	  læsevenlig	  på	  Smartphones	  og	  I-‐
pads	  (responsive),	  der	  skal	  være	  farver.	  Videoer	  udsættes	  –	  men	  der	  kunne	  tænkes	  
mulighed	  for	  video’er	  på	  YouTube.	  En	  interaktiv	  Spørgeside,	  hvor	  alle	  skal	  kunne	  give	  
fornuftige	  svar,	  indførelse	  af	  billeder	  af	  forfatterne.	  
Alle	  medlemmer	  vil	  blive	  tilskrevet	  med	  vejledning,	  adgangskode	  og	  personligt	  
password,	  når	  den	  ændrede	  hjemmeside	  er	  parat.	  Kenneth	  arbejder	  på	  sagen.	  

• Gennemgang	  af	  lejer	  
Vi	  har	  på	  Comwell	  stående	  18	  velfungerende	  lejer	  og	  13	  defekte.	  Om	  nødvendigt	  har	  
foreningen	  midler	  til	  at	  investere	  i	  10	  nye	  lejer	  og	  få	  de	  defekte	  kasseret.	  Overvejes.	  
	  

6)	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Ny	  højrentekonto	  i	  Lægernes	  Pensionsbank,	  hvor	  mange	  penge	  skal	  sættes	  over?	  

Når	  LPB	  får	  etableret	  højrentekonto	  i	  løbet	  af	  få	  måneder,	  vil	  vi	  sætte	  passende	  beløb	  
på	  3-‐5	  års	  opsigelse	  til	  højere	  rente,	  end	  vi	  får	  nu.	  
Vi	  skal	  have	  rigelige	  likvide	  midler	  til	  kursusbetaling,	  eventuelt	  køb	  af	  10	  nye	  lejer,	  
FIMM-‐mødet	  i	  2015,	  hvor	  der	  skal	  betales	  forplejning,	  mens	  gæsterne	  selv	  betaler	  
hotel.	  Det	  skal	  være	  cirka	  kr.	  650.000.	  

• E-‐box	  
Helle	  og	  sekretæren	  vil	  hjælpe	  med	  at	  få	  de	  etableret.	  

• Regning	  fra	  FIMM	  2013	  
Vi	  har	  kun	  modtaget	  regning	  på	  en	  del	  af	  mødeomkostningerne.	  Tages	  op	  i	  Bratislava.	  

• Regning	  fra	  ESSOMM	  maj	  2014	  
Regninger	  fra	  Karen	  og	  Niels	  blev	  afleveret	  til	  kassereren.	  

• Økonomisk	  støtte	  fra	  LVS	  til	  Arianne	  
Støtte	  er	  søgt	  til	  Arianne,	  der	  var	  foredragsholder	  til	  Årsmødet,	  men	  vi	  har	  ikke	  fået	  
svar.	  
	  

7)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  
• Kurser	  –	  status	  

MET-‐MOB	  er	  aflyst	  –	  for	  få	  tilmeldte.	  
MET	  B	  har	  14	  tilmeldte	  og	  gennemføres	  med	  Peter,	  Lars	  og	  Lisbeth	  som	  undervisere.	  
Basiskursus	  har	  17	  betalende	  tilmeldte	  +	  2	  gratister	  (efter	  ansøgning),	  gennemføres.	  
CST-‐MFR	  har	  7	  tilmeldte.	  Håber	  på	  flere	  
Der	  har	  været	  problemer	  med	  sene	  afbud,	  som	  koster	  DSMM	  fuld	  pris	  til	  Comwell.	  
Der	  vil	  fremover	  være	  bindende	  tilmelding	  fra	  3	  uger	  inden	  kursusstart.	  

• YL	  på	  basiskursus,	  flere	  kursister,	  reduceret	  kursusafgift	  (opfølgning	  på	  forslag	  fra	  
generalforsamlingen)	  
Vi	  fastholder	  indtil	  videre,	  at	  der	  per	  år	  er	  2	  yngre	  læger,	  der	  kan	  komme	  gratis	  på	  
kursus	  –	  efter	  velbegrundet	  ansøgning).	  Reduceret	  kursusafgift	  generelt	  overvejes.	  

• Rabat	  på	  Masterkurser	  for	  bestyrelse	  og	  lærer?	  
Det	  blev	  besluttet,	  at	  lærere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  kan	  komme	  på	  alle	  kursus	  til	  
Comwell’s/La	  Santa’s	  kostpris.	  

• Priser	  for	  Øvelseskursus	  og	  næstkommende	  årsmøde	  
Øvelseskursets	  pris	  er	  fastsat	  til	  kr.	  21.000.	  Årsmødet	  fastholdes	  uændrede	  priser.	  

• Tak	  til	  Gerd	  (generalforsamlingsårsberetning	  fra	  udd.	  udvalget)	  
Peter	  Silbye	  har	  takket	  Gerd.	  Erkendtlighed	  afventer	  passende	  lejlighed.	  

• Skal	  der	  købes	  nye	  bøger	  (vi	  har	  31	  stk.)	  
Peter	  Silbye	  bestiller	  nye	  bøger.	  Han	  plejer	  i	  øvrigt	  selv	  at	  styre	  lager	  og	  indkøb.	  



• Nordisk	  kongres	  i	  Manuel	  medicin?	  
Står	  hen	  i	  det	  uvisse	  om	  den	  bliver	  til	  noget.	  Peter	  Silbye	  vil	  spørge	  Manuel-‐
fysioterapeuterne.	  
	  

• Nordisk	  kongres	  i	  Almen	  Medicin	  2015	  Göteborg.	  Skal	  vi	  deltage?	  
Vi	  har	  ikke	  emner,	  materiale	  eller	  overskud	  til	  at	  deltage.	  

	  
8)	  Referat	  af	  ESSOMM	  møde	  i	  ROM	  

• Behandlet	  under	  pkt.	  4.	  
	  
9)	  Eventuelt	  

• Karen	  har	  fundet	  underviser	  til	  Årsmødet	  i	  2015:	  Ruth	  Kamping,	  børneortopæd.	  Emnet	  
skal	  være	  ”Rundt	  om	  mor	  og	  barn”.	  Fysioterapeuten	  Bonde	  kom	  på	  bane,	  undersøges.	  

• Peter	  Silbye	  har	  fået	  tilbud	  fra	  andre	  Comwell	  kursuscentre	  om	  at	  holde	  kurserne	  
andre	  steder	  end	  i	  Kolding.	  Comwell	  vil	  i	  så	  fald	  kunne	  transportere	  lejerne	  fra	  sted	  til	  
sted	  efter	  behov.	  

	  
10)	  Næste	  møde	  

• 22/9	  2014	  kl.	  17.00	  hos	  Peter	  Silbye,	  Bondetinget	  24,	  4000	  Roskilde	  
	  
Referent:	  Peter	  Stæhr	  

	  


