
 
 
 
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 

Sted:   Microsoft Teams 

 

Tidspunkt:  Mandag den 14. februar 2022 kl. 8.15 – 12.00 

 

Tilstede:  LBR, CBB, HK, GHJ og KBA 

 

Afbud:  MWN 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Årsmøde 2022 (alle)  

o Dagsorden til generalforsamling (skal udsendes senest 19.02.2022): Gennemgås og 

tilpasses. LBR rundsender endelig version til godkendelse. 

o Vedtægtsændringer: HK tilføjer 2 x vedtægtsændringer og sender med Dagsorden. 

Medlemmer skal have denne samt indkaldelse og dagsorden til GF senest 19.02.22. 

o Kandidater til udvalg: frist for kandidatur skriftligt er den 26.02.22, tilgængeligt for 

medlemmer 05.03.22 (app og hjemmesides lukkede del). 

o Kandidater til DPAS bestyrelse: 1 haves, LBR hører om mulige kandidater. 

o Årsberetning: Godkendes 

o Fordeling af Chairmen: Fordeles, 1 session hver sammen med værts-makker.  

o Indkøb af gaver til foredragsholdere, professorer og afgående udvalgs- + 

best.medlemmer: GHJ indkøber. 

o Æresmedlem: bestyrelsen indstiller Mogens Vyberg  

 GHJ undersøger om prismodtager kommer til årsmødet 

o Standpladser i Intermezzo: bestyrelsen accepterer nedsat pris på op til 20%. GHJ 

kontakter KK. 

o Udstillerquiz: præmie op til 2.500,-, GHJ og CBR aftaler indkøb. Pris uddeles af 

værtsafdeling lørdag jf. program. 

2. Henvendelse vedr. nedsat pris til oral præsentation 

o Ved indsendelse af abstracts på lige fod med alle andre må forventes deltagelse i 

Årsmødet for at præsentere. LBR orienterer.  



3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

o Udsat.  

o Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet 

4. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

o Udsat 

5. FYPA (KBA) 

o Uddannelsesprisen bliver uddelt under festmiddagen ved FYPAS formand  

o GHJ undersøger om prismodtager kommer til årsmødet 

6. Udvalg (alle) 

o Udsat 

7. Hjemmesiden (alle) 

o Udsat 

8. Nyhedsbrev (LBR, alle) 

o Næste bliver indkaldelse til GF 

9. Udvalgsliste (alle) 

o Udsat 

10. Meddelelser og evt. 

o HK og LBR orienterer fra møder vedr Lægelige videreuddannelse 

11. Årshjul 

o Næste møde 1. april 2022, OUH inkl. konstituering af ny bestyrelse 

 

Christian 

 


