
 
 

 

 

 

YAM  BESTYRELSESMØDE 
 
Dato: Tirsdag d. 02.11.21 
Kl.: 20.00 
Sted: 
Deltagere:  

Videokonference 
Astrid, Line, Jonas og Inge  
 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af referent 
Inge (juni: Line, august: Marie, september: Jonas) 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat godkendes.  
 

3. Temadag 
- Emne: Toksikologi  
- Tidspunkt: 13. januar 2022 
- Oplægsholdere: Niels Ebbehøj har sagt ja, Arbejdstilsynet?, 

Virksomhedsrepræsentant? Kemiker fra Crecea? 
- Forplejning til dagen 
- Spisning om aftenen? 
- Groft skøn over program? 
 
Der er booket lokale til 40 pers. på OUH d. 13/1 kl. 9-16. Vi aftaler at programmet starter 
9.30. 
Forplejning: Line står for køb af kaffe mm. på OUH og vil undersøge, om vi skal købe 
frokost fra OUH eller udefra. Astrid vil gerne købe snacks til dagen. Line står for vin til 
oplægsholderne. 
Spisning om aftenen: Line undersøger muligheder for restaurant. Det skal være et sted, 
hvor vi kan sidde mange sammen. 
Oplægsholdere:  
- Niels Ebbehøj har sagt ja til at holde 2-3 timer. Han vil gerne på om formiddagen. Jonas 
har kontakten.  
- AT: Line har fået halvt ja fra kemiker i AT. Vil spørge om efter frokost kan passe ham. 
- Skimmelsvampefirma: Det kunne være interessant at høre fra et firma, der laver 
skimmelsvampeanalyser. Astrid prøver at skrive til et i nærheden af Odense. 
Hvis vi får de tre oplæg er programmet fint fyldt op. Vi vil gerne, der også er god tid til 
at networke, og at vi kan nå at komme forbi AMK på OUH. 
Astrid laver program. Tilmelding til Line. 



 

 

 
 

   
 

4. Ny ansvarlig for at arrangere kursusdag hos AT/AES 
- DASAM vil gerne have, at vi peger på en speciallæge (efter Naomi) 
 
Det kunne være godt, hvis den ansvarlige er en speciallæge for at skabe kontinuitet. 
Denne kan så evt. uddelegere opgaven til en yngre læge. Vi har ikke umiddelbart et 
bud på, hvem det skal være.  
Astrid giver tilbagemelding til Harald. 
 

5. Evt.  
Årsmødeudvalget søger flere medlemmer, gerne fra Region Syd/Øst og/eller yngre læger. 
Astrid og Jonas prøver at forhøre sig i Holbæk og på Bispebjerg. 
 
"Me too"-politik/adfærdskultur: Astrid skriver noget og rundsender inden næste møde.  
 
 

Næste møde 
7/12 kl. 20. Inge har sendt indkaldelse med zoom-link. 

 
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 


