
Referat fra  
FYGO bestyrelsesmøde 
Mandag den. 18 september 2007 ,Odense Universitetshospital, Patienthotellet 
 
Til stede: Louise , Jens Fuglsang, Jakob  Dinesen, Annemette Lykkebo, Christian, Ulla van Zwol, 
Kirsten Schiøtt, Lotte Colmorn, Katrine Birch Pedersen og Tina Storgaard 
Afbud: Mathilde Evaldsen 
 
Dagsorden: 
1. Referent: JD 
 
2. Referatet fra 20 august 2007 - godkendt uden rettelser. 
 
3. Hvad sker der i: 

a.  DSOGs bestyrelse KBP og LC beretter fra DSOG.  
b.   Undervisningsudvalget (AWL) Der er fremstillet nye tjeklister disse distribueres til 
regionerne og videre ud til de uddannelses ansvarlige overlæger. Forskningstræning klar til 
opstart, mulighed for indlevering af projekter. Beskrivelse herom på hjemmesiden. Der er 
udsendt klistermærker med rettelser til log-bog, hvis ikke modtaget kan der rekvireres hos 
Bettina Riistorp. Faglig profil – temadag d 10/10 i DSOG arbejdsgruppe. 
c. Efteruddannelsesudvalget TS referede, November mødet ligger klart. Omhandler 

urogynækologi – spændende program. 
d.  Vurderingsudvalget (JF) 
e. NFYOG (KS og JF)  
f. Regionerne.  

Region Nord: Intet møde siden sidst. Næste møde d XXXXXX.  
Region Syd: Intet møde siden sidst. Næste møde d 23.09.07. Har afholdt specialernes 
dag (KS & AWL tilstede), godt arrangement, stor søgning. 
Region Øst: Intet møde siden sidst. Næste møde d 12.11.07. etc 
 

4. GF 2008 (UVZ) 
a. Location  - Koldingfjord 2008; pris 2625 pr person. Vi har forhåndsreservation for 

Koldingfjord til 2009. Nyborg Strand dog 600 kr billigere. Desuden diskuteres 
muligheden for Dalum til 2009, prismæssigt ca 1000 kr billigere. 

b. Status foredragsholdere. Næsten alle foredragsholdere er på plads. Mangler tilsagn 
fra jurist i lægeforeningen – KS har sendt forespørgelse. Mangler fortsat at finde 
afsluttende foredragsholder: diskussion herom. Der tages kontakt i prioriteret 
rækkefølge.  

c. Annoncering. Opslag i næste medlemsblad samt opslag på hjemmesiden. 
 

5.     Medlemskontingentstatus (JD)  
Vi har fortsat kun modtaget kontingent for ca 300 personer (93.000 kr). I 2006 var vi 

581 betalende medlemmer. Denne halvering har man i lægeforeningen ikke nogen god forklaring 
på. JD har haft kontakt til lægeforeningen (x mange) dog uden at der er fundet en løsning. JD 
fortsætter med sagen. 

 
 
 
 



6.    Status kursusplan efterår 2007/ forår 2008 
a. Gyn.infektioner (Århus: KP+JD/ Kbh: LC+KB) Rikke Helmig (JD), evt. Lisbeth Nilas? 

(LC) maj 
b. Endometriose (Århus: JD+JF/ Kbh: LC+KB) Anette Tønnes (KB, Kbh.), Christina 

Kruse/Axel jan.(JD) 
c. Blødningsforstyrrelser (Århus: KS+AWL/ Kbh: LC+KB) Margit Dueholm (KS)/ Anette 

Tønnes (KB) feb. 
Generel diskussion om prisen på FYGO kurser. Bred enighed om at disse primært er til 
vores medlemmer, hvorfor der fremover vil være differentieret pris (200 kr. for 
medlemmer/500 kr. for ikke medlemmer) 

 
7. Forløb af ”Doctors Universe” (LC) 

Afhold med stor succes, stort fremmøde. God søgning på gyn/obs. Tilstede fra FYGO LC  
desuden fremmøde af Gitte Eriksen, Thea Lousen, Christian Rifbjerg, Mette Bing og Kathrine 
Haarh. 

 
8. Hvervekampagne / gadgets status (KB) 

Der er fremstillet posters og postkort. 
KB indhenter tilbud på fremstilling af kuglepenne. 
 

9. Sponsor status (indlæg ME) 
 
10. ENTOG ansøgninger – tildeling af pladser (JD) 

3 ansøgninger (heraf 2 fra bestyrelsen)– det besluttes at tildele Mette Fabricius og Jens Fuglsang 
en plads hver. LC giver besked herom. 
 

11. Eventuelt 
a. Julefrokost 7.december: Afholdes hos LC, møde kl 14-18 og efterfølgende spisning. 
b. ENTOG 2008: dette ligger allerede i jan/feb i 2008. Der er sat opslag på hjemmesiden 

samt sendt opslag til bladet. Ansøgningsfrist 7 dec. 
c. Inspektorbesøg: Odense 13 november (KB); RH 12 december (JD).  
d. Inspektorkursus: ME var egentlig tilmeldt men har pga barsel meldt fra – JD tager 

kontakt til Bente Frederiksen om denne plads kan tildeles en anden person i betyrelsen. 
e. KS + LT deltager i specialernes dag d 9/11 i region Nord (Århus) 
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