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20. august 2020 

Referat 

Bestyrelsesmøde i DASAM  

Deltagere: Lene Bech Jeppesen (LBJ), Jonas Winkel Holm (JWH), Harald Meyer (HM), Henrik Salomonsen 

(HS), Signe Hjuler Boudigaard (SHB) 

Afbud: Ole Carstensen (OC), Tine Malling (TM), Margrethe Bordado Sköld (MBS) , Caroline Curtz (CC) 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

 
SHB - referent 

2. Opfølgning fra seneste referat 

2.a. Bestyrelsesmøde 19/8 fra 14-16 er ikke muligt alligevel. 

2.b. Arbejdsmedicinsk deltagelse i Dansk Rygdatabase. OC har 

påtaget sig opgaven til rygdatabasen. 

2.c. Arbejdsmedicinsk deltagelse i Dansk astmadatabase. Flere 

medlemmer har vist interesse. Iben Brock Jakobsen vil 

fremadrettet deltage i databasen. 

2.d. Separat konto til ICOEPH under DASAM. JWM har bedt 

Danske Bank oprette separat konto til ICOEPH 

 

 

 

2.a: HM sender 

doodle med nye 

forslag 

 

 

3. Status på generalforsamling og medlemsmøde 

(Miljømedicin), september: 

Lokation: OC har booket Odense konferencecenter hele dagen. 

Økonomi: Pris ca. 20.000 kr./50 personer. Dvs. der er ikke 

behov for deltagerbetaling.  

Hvis ikke-medlemmer ønsker at deltage i det miljømedicinske 

medlemsmøde (inkl. frokost), enes vi om en egenbetaling på 

300 kr./person. 

Generalforsamling:  

a. Det menes at alle DASAM underudvalg har indsendt skriftlig 

årsberetning for 2019.  

b. Nye potentielle bestyrelsesmedlemmer: Inger Schaumburg, 

og Morten Willert har vist interesse, muligvis også Ann Kryger 

(usikkert). Foruden JWH, har både OC og TM valgt at gå af. Da 

de to sidstnævnte begge er fra Jylland, er der en risiko for en 

 

 

 

 

 

 

 

3.a HM undersøger, og 

kontakter udvalg, hvis 

beretning mangler  

3.b HM skriver ud til 

medlemmer, for at 

opfordrer alle til at 
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ret uensartet fordeling af repræsentanter mht. geografi. Fælles 

holdning, at det er vigtigt at sikre en rimelig repræsentation af 

hele landet i bestyrelsen. SHB kan muligvis være interesseret, 

men vil dog overveje om det er realistisk set i forhold til 

kommende sideuddannelsesforløb. 

c. Ordstyrer: måske HM? 

d. Referent: måske TM? 

e. Dagsorden: i det væsentligste uændret (i forhold til den fra 

marts). Diskussionspunkt om arbejdsmedicins placering på de 

nye supersygehuse samt miljøudvalgets drøftelse af en 

styrkelse af miljømedicin fastholdelse. HS foreslår at der tilføjes 

et punkt vedr. mulighed for ændring af vedtægter, så det 

fremadrettet er muligt at afholde fx. generalforsamling, 

medlemsmøder e.lign elektronisk, hvis en situation tilsvarende 

foråret skulle opstå.  

overveje mulig 

opstilling til 

bestyrelsen samt 

orientere om den 

geografiske fordeling. 

 

 

Harald sætter det på 

dagsordenen.  

 

 

4. Jubilæumsmødet oktober 

MBS og OC er i planlægningsudvalget, ingen af dem er tilstede 

i dag.  

Synlighedsprisen skal overrækkes 

 

HM kontakter MBS, OC 

+ Inger Schaumburg 

om status herpå. 

HS forbereder  

overrækkelsen 

5. Forsikring – ICOEH 

HM har indhentet tilbud om forsikring i forbindelse med at 

DASAM står som hovedansøger/ansvarlig på ICOEPH projekt. 

Forsikringer(kriminalitets-, netbanks- og 

ledelsesansvarsforsikring) kan tegnes for godt 11 000 kr/år.  

I bevillingen er der et 7 % administrationsbidrag, som ICOEPH 

råder over til administration fx. til udgifter i Danmark. Hvis 

ICOEPH er indstillede herpå, kunne udgifter til forsikring 

dækkes af dette administrationsbidrag. 

Der er skriftlige tilbagemeldinger fra TM og OC, der begge 

bakker op. Herudover er der ved de tilstedeværende fuld 

opbakning til at tegne forsikringen. 

 

 

 

 

 

HM kontakter Erik Jørs 

og Flemming Lander 

mhp. muligheden for  

at anvende 

administrationsbidraget 

HM kontakter 

forsikringskonsulenten 

for accept. 

6. Eventuelt 

6.a Artikel i Ugebrevet A4  

6.b Brev til beskæftigelsesudvalget og ministeren 

Dette er kommet på hjemmesiden. Vi skal være 

opmærksomme på at der er en fane til sådanne skrivelser, så 

 

HM kontakter journalist  

mhp. om vi må lægge 

det på hjemmesiden. 
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alle medlemmer har mulighed for at holde sig orienteret. 

Brevet er endvidere sendt til Formanden for socialmedicinerne 

(Dorthe Goldsmidt) og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi 

håber på en åben dialog.  

6.c HS orienterer: Nepal projektet (ICOEPH) havde ikke 

anvendt alle midler, og her ved CISU fået bevilliget yderlig en 

"no cost extension" på 3 måneder, hvor ubrugte midler 

anvendes. Tiden bruges til afslutte eksisterende aktiviteter.  

 

Med venlig hilsen 

Signe Hjuler Boudigaard 

 

 

 


