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Referat fra d.12. November 2015

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat og dagsorden er godkendt.
2. Meddelelser:
a. Hagedorn Prisen 2016.
Bestyrelsen er enig om en kandidat.
b. UEG udvekslingsprogram for Yngre læger
Der ønskes information om, hvordan de Yngre læger får mulighed for at søge UEG fellowships. EB
kontakter Johan Burisch mhp på afklaring af dette samt ønsket om at annoncere både på
hjemmesiden og de sociale medier.
Vedr. Valg af ”center og excellence”, vil IN sende en forespørgsel til alle universitetsafdelinger.
c. UEG: behov for ny repræsentant snarest
Lars Vinter-Jensens har været repræsentant i 4. år og der skal derfor vælges en ny repræsentant.
Bestyrelses enes om kandidater. IN forespørger.
Næste møde i UEG er sat til d. 30/1-16. Lars Vinter-Jensen har indvilget til at tage til dette møde,
såfremt den nye kandidat ikke har mulighed for det.
d. NKR fedmekirurgi kandidat
Henning Grønbæk er indstillet
e. UL-uddannelse
Der er et ønske om at udvikle ultralyd-uddannelse blandt gastroenterologer og hepatologer og
bestyrelsen enes om at nedsætte et ultralyd-udvalg.
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BL kigger på de europæiske samt internationale selskaber og laver et udkast til et kommissorium.
Ved næste bestyrelsesmøde, skal der peges på kandidater til ultralyd-udvalget.
BL bliver kontaktperson.
f. Faglige interessegrupper samt mulighed for at reklamere på hjemmesiden
Torben Knudsen (DSGH’s repræsentant i ECCO) har oplyst, at han savner et forum til at øge det
faglige fokus, stimulerer forskning international og nationalt, samt mulighed for en bredere og
bedre relation til ECCO.
Bestyrelsen vurderer, at det kunne virke stimulerende for de yngre læger, for forskning, for
guidelines mm. og bifalder udvikling af interessegrupper dog med ønske om retningslinier
(firmasponsorering, rammer, ansøgning om DSGHs støtte, mulighed for at reklamere på
hjemmesiden, kontaktperson mm).
IN kommer med et udkast til retningslinier ved næste bestyrelsesmøde.
3. Uhensigtsmæssigheden i valg af formand samt ny sekretær samtidigt.
Det er ikke hensigstmæssigt at skifte formand og sekretær samtidigt. EB skal blive siddende som
sekretær i 1 eller 3 år. Der tages stilling til dette senere.
4. Medlemskab af WGO
Bestyrelsen er ikke overbeviset om at man har fået noget ud af de sidste års medlemskab. Der
aftales at drøfte dette punkt igen ved næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er meget taknemlig for den stor opbakning samt interesse, der har været omkring WGO
kandidatur.
EB kigger på WGO hjemmeside mhp at forsøge at få overblik over deres aktivitet.
5. Kandidater til formands- samt næstformandspost i RADS
Formand: Jens Kjeldsen, næstformand:Lars Munck er valgt for 3 år
6. Udvalg
a. Årsmøde: ny kandidater, fratrædelse, program og form, møde med industrien,
rejselegater, ekstra medlemmer fra Bestyrelsen?
Alle medlemmer i årsmødeudvalget ønsker at fortsætte og ønsker valg af et nyt medlem. Dette
tiltrædes af bestyrelsen. Der skal vælges 2 nye medlemmer næste år.
Der er et ønske fra årsmødeudvalget om at udvide program med 2 timer om lørdagen. Dette
tiltrædes.
BS ser meget positivt på at der vælges danske foregragsholdere fremover og opfordrer til at
fortsætte med dette.
Endoskopi udvalget undersøger mulighed for rejselegat til prisuddeling (efter tilbud fra Olympus).
Bestyrelsen enes om, at eventuelle rejselegater/ophold skal være uspecificeret samt at uddeling sker
af bestyrelsen og den sponsorerende firmaet nævnes. Der skal ansøges skriftligt om rejselegat.
b. Uddannelsesudvalget: ændringer i kommissoriet, medlemmer status, samarbejde
omkring temamøder.
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Tages til næste bestyrelsesmøde
c. Guidelines: forslag om guidelines vedr. Hæmokromatose
Bestyrelsen ser meget gerne, at der laves en guideline. EB spørger formanden for
guidelinesudvalget
7. Økonomi: evt. tilbud fra andre revisionsfirmaer
Tages ved næste bestyrelsesmøde
8. Status for temamøder
a. Forskningsmøde
EB spørger Aleksander Krag om tilbagemelding efter mødet er holdt.
b. E-kursus.
Man kan fortsat ikke tilmeldes kurset på hjemmesiden. IN har skrevet til Torben og Michael Staun
mhp at løse problemet snarest samt sende en mail til alle medlemmer, når tilmeldingen er mulig.
c. Marts møde: status vedrørende sponsorat / lokaler mm. Ønske om en ny dato.
Jens Kjeldsen og Jens Frederik Dahlerup har betænkeligheder vedrørende datoer samt sted for
Martsmødet. Bestyrelsen vedtager at bibeholde datoen (1/4-16) men flytter mødet til København i
stedet for med begrundelse, at der ellers vil være 2 temamøder i træk i Odense.
Bestyrelsen stiller derudover garanti for mødelokaler og traktement til ca 50 medlemmer.
EB viderebringer beskeden.
Når programmet foreligger, skal der sendes Flyers rundt samt mail til samtlige medlemmer.
d. DKS/DSGH møde: ny dato?
27/4 i Domus Medica. Vi booker Dampvaskeriet-møde og vi inviterer DKSs bestyrelse fra kl 15 til
16. EB skriver til Trine Stiggard. EB booker Domus Medica fra 15 til 18.30.
9. Årshjulet
Se ovenstående
10. Kommende bestyrelsesmøder
11/1: BS møde kl 15.30 – 17.30
11. Evt
a. Mødekalender
Der laves et dokument med navnet ”Mødekalender” i Dropbox, så man nemt kan finde de
kommende bestyrelsesmøder, temamøder, mm
b. Kode / adgang til Dropbox
Tages ved næste BS møde
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c. UEG Standards & Guidelines initiative
UEG spørger om selskabet ønsker at deltage. Forespørgslen sendes videre til guidelinesudvalget.
EB spørger.
Bestyrelsen anbefaler at guidelines fortsat skal være på dansk.
Med Venlig Hilsen
Inge Nordgaard-Lassen
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