
Referat fra mødet i DAMO’s bestyrelse den 30.11.2011 
 

 
 
Mødet blev afholdt som Skype-møde 
 
Deltagere 
Flemming Lander 
Gert Thomsen 
Nanna Eller 
Niels Kjærgaard Jørgensen 
 
Det lykkedes ikke Lilli Kirkeskov at komme på Skype. 
 
I forhold til den udsendte dagsorden. 
 
1. Nyt siden sidst: 
Ændringer i strukturen på BBH har ikke medført involvering af DAMO’s medlemmer, det 
er sket ved naturlig afgang.  
 
Med hensyn til eventuel mere synlighed blev det besluttet, at der på DASAM’s hjemmeside 
skal stå navnene på vores bestyrelse, og at referaterne bør opdateres, ikke mindst referatet 
fra generalforsamlingen. Formanden pålægges opgaven at kontakte Webmaster fra 
DASAM’s hjemmeside vedrørende dette.  
 
2. DAMO i forhold til DASAM: 
Vi diskuterede muligheden for at have en observatørpost i DASAM’s bestyrelse, men 
enedes om at kontakte bestyrelsen med henblik på om den nye struktur der er, dels 
DASAM og de forskellige delorganisationer, herunder DAMO, om det er den rette, eller 
man bør modernisere det lidt. Herunder kan vi så eventuelt vinde muligheden for tættere 
kontakt mellem DAMO og DASAM. 
 
3. DAMO i forhold til Overlægeforeningen: 
Her orienterede Gert Thomsen om, at han er overlægerepræsentant. Der kommer en ny 
overenskomst i 2012, men det vil specielt gå på vagtbelastning og overlæger med 
specialeansvar og eventuelt nogle diskussioner af tillæg. 
Et punkt i Overlægeforeningens aktiviteter har været trivselsundersøgelsen, som Jens 
Peter Bonde, BBH stod for, og det er spørgsmålet, om man har mulighed for at få svar på,  
hvordan overlægerne inden for det arbejdsmedicinske område har svaret. 
 
4. UEMS: 
Tager overlæge Ole Carstensen sig af, og der er ikke noget nyt der. 
 
 
5. Behov for vedtægtsændringer: 
Nej. 
 
6. Hjemmeside: 
Som anført kontakt til Webmasteren på DASAM.  



 
7. Økonomi: 
Lilli var ikke med, men så vidt det vides er der en god økonomi. 
Man diskuterede muligheden for på generalforsamlingen at foreslå en 
kontingentnedsættelse fra de nuværende 200 kr.  
Der var ikke umiddelbart behov for, at DASAM’s bestyrelse bruger penge på noget. 
Nanna oplyste, at der for tiden er 59 medlemmer, de fordeler sig på 55, som er medlem af 
FAS, 3 som er medlem af Yngre Læger (formentlig afdelingslæger) og 1 som er medlem af 
PLO. 
 
8. Uddannelse: 
I relation til ovenstående behov for uddannelse. Gert orienterede om, at Lægeforeningen 
har et kursus i forhandlingsteknik, som kunne være aktuelt, hvis man blev inddraget i en 
konkret sag, men da der vil være meget langt imellem eventuelle sager, vil det formentlig 
ikke være relevant at deltage i dette kursus.  
 
9. Eventuelt: 
Ikke noget. 
 
 
Næste møde: 
Aftalt til den 17. januar kl. 17.30, igen som Skype-møde. 
 
Her er et af punkterne, at diskutere dagsorden til generalforsamlingen og punkter til  
Årsberetningen. 
 
 
PS. Efterfølgende har tidligere overlæge Svend Lings meldt sig ud af DAMO. 


