Dansk Ortopædisk Selskab og Yngre Ortopæder Danmark
Møde mandag d. 22. august 2016, kl, 12:00 – 12:30
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5500 Odense S,
mødelokale, 6. sal, syd
REFERAT
Deltagere fra DOS: Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Thomas Jakobsen (TJ),
Søren Kold (SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.
Fraværende fra DOS: Marie Fridberg (MF)
Deltagere fra YODA: Julie Erichsen (JE), Casper Dragsted (CD) og Jens-Christian Beuke
Pkt.

Bilag Emner

1

√

Godkendelse af referat fra møde 20. januar 2016:
Referatet godkendes og kan lægges på Dropboks.

2

√

DOS uddannelsesdag og YODAs forårsmøde:
CD orienterer kort om resultatet fra sidste forårsmøde, hvor YODA selv stod for at
skaffe sponsorer, men desværre ikke med større held. Der var 5 deltagende
virksomheder, hvoraf kun 3 af virksomhederne var betalende. Mødet genererede
YODA et underskud på kr. 48.000.
YODA har forud for dagens møde fremsendt 4 scenarier til at løse dette problem.
CD gennemgår scenarierne. DOS bestyrelse har forud for mødet drøftet de
fremsendte scenarier, og SK orienterer kort om, at DOS har besluttet ikke længere at
afholde uddannelsesdag sammen med YODAs forårsmøde, da DOS ikke finder
deltagelsen blandt speciallægerne tilfredsstillende.
KH orienterer om at DOS tilbyder at yde økonomisk støtte til YODAs forårsmøde, og
at dette bedst sker ved at YODA i god tid forud for forårsmødet fremsender et
budget for arrangementet til DOS, som så vil tage stilling til beløbets størrelse fra
gang til gang.
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YODAs repræsentation i DOS` rekrutteringsudvalg:
YODA vil gerne være mere repræsenteret med to medlemmer i
rekrutteringsudvalget. KH orienterer om, at der er tale om et DOS
rekrutteringsudvalg med repræsentant fra YODA. DOS finder ikke, at der er behov
for endnu en repræsentant fra YODA.
CD efterspørger en orientering om, hvad udvalget arbejde med, og KH henviser til
det tidligere fremsendte kommissorium.
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Dato for næste møde:
Næste møde er den 18. januar 2017 kl. 15.00 på Sixtus.
 YODA anmodes om at fremsende punkter til dagsordenen til GE
 GE fremsender derefter indkaldelse til den siddende formand for YODA
Mødet sluttede kl. 12.45
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 13.09.2016

