
 
Referat FYGO Bestyrelsesmøde 

TELEFONMØDE 
torsdag d. 29.oktober 2009 kl. 20.00-22.00 

Skype 
 
Referentliste: NN, PB, IK, KB, PS, MLS, LA, MS, SL, LC, EH 
Ordstyrerliste: MS, SL, EH, NN, PB, IK, KB, PS, MLS, LA, LC    
  
Dagsorden: 

 
1. Valg af referent og ordstyrer: NN og MS 
 Rettelser til referat fra sidste møde: 

a. Marie Luise: Pernille står til arrangering af urogyn. 
b. Piktogrammer er dårlige siger MS’s kilde, billeder bedre til plakater. 
c. Undervisningsudvalgs tema dag er aflyst. 

Referat fra mødet bliver herefter godkendt  
 
 

2. Internat og GF 2010  
a. Middag: Rødvin valgt i stedet for termiske bade, dette afgjort ved mail korrespondance i bestyrelsen.  

Vejlefjord godkendes som stedet for næste års internat, mad, lokaler og pris godkendt.  
   

b. Status undervisere: alle underviser er kontaktet og klar til internat 
 

c. sponsorer (MLS): GE vil have stand, seks stande i alt. plads til sponsorer er reserveret på Vejlefjord 
siger KBP. 

 
d. KBP arrangere opslag samt pris og program på internat.  Tilmeldinger til Ida, først til mølle!   

 
    

3. Status på efterårets/forårets kurser, orientering 
a. Gyn Ultralyd: oktober Øst: MLS, SL, 30.sept Vest (MS),  

Afholdt og folk generelt tilfredse og gode evalueringer i vest og øst. 
ØST: 15 personer, her har der været en smule problemer med sponsorer, de vil gerne informeres om 
hinandens tilstedeværelse, dette skal gøres fremover, men sponsorer har ikke indflydelse på indhold af 
kurser. 
  

b.  Klinisk Genetik: Øst plus vest i januar måned (KBP), program er skrevet, program opfølgning af 
KBP og han sender mail til FYGO bestyrelse.   
Akut neonatologi: Øst: (LC, EH), problemer med at skaffe underviser, der arbejdes på sagen. 
 Vest: Nov. (IK, NN), 17 tilmeldt, arrangeret og alt planlagt, bliver afholdt den 4. november. 

c. .Faglig profil: Vest: 7.dec. (MS og GE), program på hjemmeside.  
d. Samarbejde med FYA: Kursus i efterår 2009 okt. på plads.   
e. Sponsorer (MLS): Intet nyt. 

4. Medlemskontakt 



 
a. Flyer (SL): Papir flyer lavet af SL, denne sendt til alle uddannelsesansvarlige overlæger i øst, 

vedlægges alle introduktionspapir til yngre læger. Det samme må vi forsøge på i vest. Flyer sendes til 
alle igen på mail.    

5. Rekruttering 
a. SAKS, orienteringsmøder mm (LA): LA ikke tilstede dages dato.  
b. Status plakat, folder: MS arbejder på opgaven. 

6. Nyt fra: 
a. DSOGs bestyrelse (EH, LS): Intet nyt. 
b. Ansættelsesudvalget (MS), datoer for opslag sat op. Problematiske forløb diskuteres ved næste 

møde. 
c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (MLS): temadag 6/11.09 udskudt pga. sent udmelding af 

dato.  Datoer for kursusstillinger er udmeldt allerede nu. Forskningstræning skal afleveres til tiden, 
ellers bliver speciale ikke godkendt.    

d. Efteruddannelsesudvalget (PB): opslag ud denne uge.  Dato: 27/11 og 28/11 tilmelding og opslag 
bliver sat op på hjemmesiden, programmer lægges ud snart.  

e. NFYOG (PHS): PHS fraværende dages dato.   
f. Regionerne (Øst, Nord, Syd): Ingen aktivitet, intet nyt fra regionerne.  
g. Inspektorordning: SL og PHS på kursus, de ser frem til inspektor arbejdet.   
h. Kasseren (LA): Fraværende dages dato. 

7. Eventuelt  
a. NFYOG socialevent juni 2009, reminder (LC) 

 

Næste møde: 
Sted: OUH, 30.november. 2009, kl.16.00-21. 
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