Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 11:30 – 14:30
KMA, Odense Universitetshospital, JB Winsløwsvej 21, 2, 5000 Odense C
Bestyrelse: Michael Pedersen, Didi Bang, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Thomas Vognbjerg Sydenham &
Thomas Greve.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat af 9. marts 2018
Referatet blev godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Ny bestyrelse konstituering
Ny bestyrelse konstitueres:
Formand Michael Pedersen, Næstformand Thomas Greve, Sekretær Didi Bang, Kasserer Thomas
Vognbjerg Sydenham & bestyrelsesmedlem Sanne Grønvall Kjær Hansen
3. Nyt fra formanden
Michael har fået overdraget uafsluttede opgaver fra Svend. Indbydelse til møde af Danish
Diagnostic & Laboratory (DiaLab) association med fokus på diagnostik i Danmark d 9. maj 11-15,
Michael deltager i mødet.
4. Nyt fra sekretæren
Didi har overtaget sekretæropgaverne fra Hans Linde Nielsen. Didi sørger for at DSKM
hjemmeside samt de lægevidenskabelig selskabers hjemmeside bliver opdateret med de nye
informationer om bestyrelsesposter. Didi tager kontakt til lægeforeningen om medlemslister og
velkomst e-mail for nye medlemmer.
DSKMs PC opbevares hos Thomas Greve og da vi ikke er brug for den mere forsøger vi at få den
solgt.
Et lager af Bibliotek for læger opbevares hos Thomas Greve, hvor de kan rekvireres af nye
medlemmer og de resterende bliver taget med på næste GF 2019. Thomas Greve undersøger om
der kan vedhæftes elektronisk version af bibliotek for læger på DSKMs hjemmeside. Desuden
undersøges om 25års Jubilæumsskrift kan vedhæftes elektronisk på hjemmesiden.
5. Nyt fra Kasseren
Sanne orientere om at regning fra Nyborg Strand: DSKM årsmøde endnu ikke foreligger.
Få firmaer har ikke betalt endnu. Alle medlemmer har betalt.
Thomas Vognbjerg Sydenham overtager kassen fra Sanne.
6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Intet.
7. DSKM videnskabelige møder
Lyme Borrelia møde den 11. juni på Rigshospitalet.
Tarmbakteriologisk årsmøde 19. juni 2018 på Aarhus Universitetshospital.
8. Diverse punkter
a. Michael deltager DSKMs fællesmøde, Hvidovre om uddannelse d 10.4 kl. 12-16
b. Thomas Greve repræsentere DSKM i uddannelsesudvalget.
c. Michael tager kontakt til Flemming og Bente Olesen vedr. bakteræmi jf. Flemmings forslag ved GF
d. Faglig aktivitet i DSKM i anledning af jubilæumsåret tages op på næste bestyrelsesmøde.
e. Logo – bestyrelsen har valgt selv at arbejde videre med logo.
f. Biofilm fond. Didi kommer med et forslag til en foredragsholder, Sanne giver det videre til biofilm
gruppen.
9. Næste bestyrelsesmøde:
Bliver d 11.06.2018 kl 09:00 mødelokale 351-203, Statens Serum Institut.

Med venlig hilsen

Didi Bang

