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Referat af møde i DASAMs bestyrelse, den 24/2 2020 

 

Deltagere DASAM: Ole Carstensen (OC), Lene Bech Jeppesen (LBJ) (observatør fra psykologgruppen), 
Caroline Curtz (CC) Margrethe Bordado Sköld (MBS), Harald Meyer (HM), Henrik Salomonsen (HS), Jonas 
Winkel Holm (JWH) 

Afbud: Tine Malling (TM) 

 Aktion / beslutning 

Valg af referent: 

HM 

 
HM skriver referat 

Opfølgning fra sidste referat: 

• Nye bestyrelsesmedlemmer:  Bestyrelsen har forhørt 

sig omkring og flere har meldt interesse. 

• Miljømedicin temadag 2020: Temadagens dato er 

blevet rykket til d. 15. september 2020. 

 

Årsmøde 

Dagsorden: Specialeplan beholdes på dagsorden for at høre 
medlemmernes holdninger, evt. for at kontakte SST. 
Dagsorden tidsplan opstrammes. Kun kort mundtlig 
beretning, mest mulig tid til diskussion 

Signe vil gerne være dirigent, vi mangler en referent (Caroline 
har skrevet de seneste to gange, så ny referent søges). 

 

Årsberetningen har været kommenteret på via mailen.  

 

Signe kommer med endnu et revideret 
forslag til tidsplan. 

 

Harald efterlyser en internt i 
bestyrelsen når dette referat udsendes 

 

Ole samler kommentarerne til et 
endeligt udkast, skal udsendes med 
indkaldelsen til medlemmerne senest d. 
27/2. 

Jubilæumsmødet 

Med inddragelse af rejselegatet i år (og kun i år) kan DASAM 
sponsere med 38.000,- kr, ser budgettet ud til at lande på et 
underskud (knap 27.000,- kr). Der er derfor behov for at øge 
indtægterne til ved at lade deltagerprisen stige til 200,- kr for 
den faglige del, 175,- kr for middagen (for ikke-medlemmer 
400,- kr for dagen, og kostprisen for middagen). Bestyrelsen 
opfordrer til at klinikkerne betaler for deltagelsen for deres 
ansatte medarbejderne, i det mindste for den faglige del.  Der 
er derudover enighed om at kun afholde én temadag i løbet af 
året.  

Vi beder arrangørgruppen at spørge et DASAM-medlem om at 
være moderator. 

 

 

 

 

Jonas forsøger at skrue et nyt budget 
2020 sammen, som kan medføre et 
større tilskud fra DASAM (udover de 2 x 
10.000 kr fra DBO og DAMO). 
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Synlighedspris 

De mange fine indsatser i medier mv. for de 4 indstillede blev 
drøftet (uden deltagelse fra Ole og Margrethe, som jo var 
nominerede). Vi besluttede at Henrik (med input fra os andre 
via mail) vil fremlægge de forskellige indstilledes gode evner 
under festmiddagen inden vinderen afsløres. Bestyrelsens 
afgørelse holdes hemmeligt indtil da. 

 

 

Harald giver i fortrolighed besked til 
Inger Schaumburg fra årsmødegruppen, 
så diplom mv. kan forberedes.  

 

Eventuelt 

Nepal projektet 

Der arbejdes på en forbedret ansøgning efter tidligere afslag. 
Projektet kan fortsætte 3 måneder fra 1/3 som no-cost-
extention, da CISU har godkendt at ubrugte midler kan bruges 
til dette. Næste bevilling kan gives fra september, der er 
ansøgningsfrist 11. marts. 

Der opfordres til at både yngre og mere erfarne kolleger går 
ind i gruppen. 

AM-PRO 

Henrik fortalte at medlemsgebyret formentlig vil stige i år fra 
2500,- kr til 3000,- kr. 

 

 

 

 

 

 


