
 
Referat af FYGO Bestyrelsesmøde 

 
Tirsdag d. 26.februar 2008 kl. 16.00-20.30 

OUH 
 
Tilstede: MR, JF, AWL (til kl. 19), JD, KS, LC, KB, UZ 
Afbud: KBP, LA, TS, ME 
Referent: UZ 
 
Dagsorden: 
 

1. LC valgt til ordstyrer, UZ som referent 
2. Godkendelse af referat fra BM 22.01.2008 og oktober2007  
      Begge referater godkendt. 
      Godkendte ref. sendes til PS til hjemmesiden. Gøres af referenten. 
3. FYGO-listen (JD/LC) 

a. Status:  antal medlemmer, ind- og udmeldte (UvZ) 

Stort set ingen udmeldelser siden sidst. Indmeldelser kommer stille og roligt løbende. 
       

4. GF 2008  
a. Fordeling af praktiske opgaver. (Hvem har listen?)  

Foredragsholderne kontaktes af den, der har booket vedkommende, mhp måltider, overnatning og 
aflønning (vin/penge). Meld tilbage til JF senest d. 15. marts. 
UZ hører Koldingfjord vedr. drinksbilletter 
På FYGO’s hjemmeside skal der ændres i teksten, så folk skal fravælge email fra FYGO. 
Kontakt til revisorer (JD) 
Navneskilte (JD) 
Vingaver til foredragsholdere og afgående best.medl.  + assoc. medlemmer (JF) 
Dirigent til GF (JD) 
Kursusbeviser (KB) 
UZ kontakter sponsor der i første omgang var afvist pga pladsmangel. Nu andet lokale, så 
sandsynligvis plads nok til 6 sponsorer. 
 
b. Underholdning, er der plads?  

        Ja stort lokale med plads nok. 
c. Dagsorden GF – endeligt udkast inkl. forslag til vedtægtændring og indslag om reklamer på hjemmesiden 

JD forhører sig ved juridisk kontakt vedr. forslag til vedtægtsændring om medlemskab af 
FYGO for seniore medlemmer. 

d. Annoncering  

        Reminder v morgenkonf., FYGO-kurser m.m.          
e. Indslag om FYGOs historie, formænd. Indslag på GF. (LC/SB) 

Søren Brostrøm er i gang med liste over tidl. formænd og lidt historisk om oprettelsen af 
FYGO. Hvordan vil vi præsentere det på DSOG´s GF? LC kontakter Søren Brostrøm om han 
vil komme og forestå indlægget under festmiddagen i Kolding. 



 
Udvalgsmedlemmerne sender ref. til LC senest 1½ uge før internat mhp at lægge på 
hjemmeside og i DSOG-bladet. 

f. Økonomi – er DSOGs tilskud hjemme? 

DSOG ønsker budget for internatet mhp evt. støtte i form af  15.000 kr. UZ og JD laver 
budget før næste BM i DSOG d. 11. marts. 

5. Budgetforslag 2008 (JD)  
            Opgørelse for 2007, samt udkast til 2008 skal være Thea Lousen i hænde senest d. 1. marts 2008. 

Behov for                                                                              kontingentstigning? Ja,  der vil på GF 
08 blive varslet kontingentstigning til 400 kr fra 2009.   
Der er et underskud på 22.226 kr i 2007 og der var budgetteret med et overskud på 9000 kr. Pr. 
1.1.2008 stod der 86.328,68 kr i banken. Regnskabet for 2007 og budget for 2008 gennemgåes af 
JD.  

6. Reklamer på hjemmeside? (type, antal, pris) KB/LC 
Vi afventer resultatet af DSOG’s bestræbelser på at få reklamer til deres hjemmeside og drøfter 
muligheden med medlemmerne på GF. 

7. FYGO Prisen 2008 (aktuelle kandidater og tidligere vindere(JF)) 
Der er indkommet 2 indstillinger fra henh. Hillerød og Kolding. Hvem der får prisen vedtages 
ensstemmigt. Afsløres på FYGO Internat 2008 og prisen overrækkes på Hindsgavl til DSOG’s GF. 

8. Nyt fra : 
a. DSOGs bestyrelse (LC/KB) 
Der er nedsat kommissorium for forskningsarbejdsgruppe. 
VUG dannet med det formål, at sikre kvalitetsudvikling af gynækologer. 
På NFOG kommer forsker der er inviteret fra Nigeria i forb. med twinningprojekt. 
b. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (AWL)  

AWL uddeler forslag til vejledning til ansøgning inkl. motiveret ansøgning, prioritering af 
udd.forløb samt vedlægges et CV bygget op omkring de 7 roller. Ved ansættelsessamtalen 
skal visse punkter vurderes. Til hjælp til samtalen vil der blive lavet indplacering på skala til 
sammenligning af ansøgerne. Der er afsat 20 min til hver samtale. Vil blive bygget op 
omkring spørgsmål, evt. cases til brug for belysning af de bløde værdier.  

c. Efteruddannelsesudvalget (TS)  

Intet nyt. TS fortsætter i sin barsel som medlem af EFU. 
d. Vurderingsudvalget (JF ) 

Intet nyt siden sidst. Næste runde vil foregå efter de gamle ansættelsesregler. De nye regler 
vil gælde fra 1. runde efter sommerferien. 

e. NFYOG (KS/JF)  

    Intet nyt siden sidst. Emnet for næste møde i København 2009 bliver gynækologi og obstetrik 
i u-lande vs. i-lande. 

f. Regionerne (Øst, Nord, Syd) 

        Næste møde i Øst er d. 28/2.  
 I Nord er lavet underudvalg af specialeudvalg Nord for at kigge på antallet af mulige blokke. 
Prognosen for 2015 ser dyster ud mht antallet af tilbageværende speciallæger. Næste møde er 
d. 6. marts. 
Der kigges på at få ensartet instrukser og visitationsregler for regionen. 
Intet nyt fra Syd (AWL ikke tilstede)  



 
 
 

 

9. Status på forårets kurser:  
a. Gyn.infektioner (Århus: KP+JD/ Kbh: LC+KB) 

JD har kontakt til Rikke Helmig (JD), LC kontakt til Jens Svare  
 Flere sponsorer har bedt om regnskab fra det kursus, de har sponsoreret. Sponsorpengene 
skal bruges til kurset. 
Jens Svare fra Glostrup og Birger Møller fra Odense kommer som underviser på Gyn.inf. i 
Øst d. 21. maj. 

 

10. Eventuelt 
a. Pins… kan de komme ud med FYGO-pakken (UvZ) 

LC eller KB bringer pins til Herlev, hvor sekretær pakker breve til nye medlemmer. 
b. Inspektorbesøg / årsmøde 2008 (KP) 

Siden sidst: UZ på inspektorbesøg i Glostrup d. 31. januar. 
Årsmøde: KBP ikke til stede 
Hillerød d.16. maj 2008 (JD) 
Herning, dato ikke fastsat (UZ) 
Horsens, dato ikke fastsat (KB) 

c. ENTOG 2007 Wien  
Godt indlæg i DSOG-bladet. 

d. NFOG 2008  
JD har kontaktet medicinalfirmaer, der ikke var interesserede i at sponsorere ture til NFOG 
udover dem, de allerede har inviteret. 

e. Mødestruktur (se bilag, LC) 
f. Internat Mols-lab. 2008 

Afholdes d. 6.+7. juni 2008. 
UZ kontakter kok 
 

Næste møde er jubilæums-internatet d. 27.-28.marts 2008 Koldingfjord /LC 
 
/UZ 
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