Referat af FYGO bestyrelsesmøde mandag d. 27 marts 2006 på Odense Patienthotel.
Til stede: CDP, KB, TD, ME, JF, PS, KS, MS
Afbud: CRL, JD, AWL
Referentliste: MS, TD, CDP, KB, ME, KS, PS
Dagsorden.
Først kort præsentationsrunde.
1. Valg af referent
MS skriver referat
2. Godkendelse af referat fra BM februar 2006
Enkelte ændringer, som Peter indfører og herefter sender rundt, inden det bliver lagt ud på nettet
3. Konstituering af ny bestyrelse
CDP fortsætter som formand. TD fortsætter som næstformand. KB fortsætter som kasserer. Jens
Fuglsang er ny i vurderingsudvalget, afløser Jane Lyngsø. MS fortsætter som repræsentant i
NFYOG/ENTOG. For at sikre kontinuiteten udover i år, vælges ny repræsentant i stedet for TD til
NFYOG/ENTOG; dette bliver KS. AWL fortsætter som repræsentant i undervisningsudvalget. ME
overtager sekretærposten efter Pernille Ravn. KS overtager Pernille Ravns FYGO-post i
videreuddannelsesudvalget region syd (sender mail til Pernille).
4. Økonomi 2005 – underskrift af regnskab 2005
Har ikke hørt fra revisorerne endnu. Punktet udskydes til næste gang. Det indskærpes, at
udgiftsbilag skal sendes til kassereren (Kathrine) senest 4 uger efter møderne.
5. Internat kurset og GF 2006 – evaluering
Generelt flotte evalueringer. Vi skal overveje for fremtiden at sætte mere tid af til diskussion ved de
’bløde’ emner. Vi holder fast i 15-16 marts 2007 til næste internat. Christina sender liste ud over de
senere års emner, så vi kan begynde at tænke på nye emner til næste års internat. Ingen ændringer til
referatet fra generalforsamlingen.
6. FYGO bestyrelses internat juni 2006
Datoen ligger fast 9-10 juni 2006. CDP har booket Mols-laboratoriet. ME undersøger middagsmuligheder fredag aften. CDP foreslår, vi bruger en god del af internatet på at udarbejde en
handlingsplan for det kommende års arbejde i FYGO, som efterfølgende skal lægges på
hjemmesiden. Der er diskussion af emner til handlingsplan, herunder liste af hvilke kurser der
gælder, når man skal søge point. JF følger op på dette. Det diskuteres, om vi evt. skal lave kurser,
der omhandler vejen fra intro til hoveduddannelsesforløb, samt hvordan man bruger log-bogen. Vi
skal holde os ajour med, hvordan det går med målbeskrivelsen, evalueringen af dette mm. Det
vedtages, at referenten skriver kort klumme til hjemmeside, hvor der skal linkes til referatet.
FYGO-håndbogen skal revideres; PS er tovholder på projektet. Arbejdet bliver delt ud, og vi
præsenterer de reviderede forslag på internatet. Endeligt program til Mols internat færdiggøres på
BM d. 10 maj.
Hele bestyrelsen regner med at komme (dem der er til stede i dag i hvert fald)

7. ENTOG 2006 – herunder emner for mødet 10-5-06
Mødet om ENTOG bliver fra 15 til 18 d.10 maj. CDP tager til Torino i næste uge for at deltage i
ENTOG bestyrelsesmøde og få klarlagt hvor meget, vi skal planlægge, hvordan vi gør med
økonomi etc. Sponsorsituationen er stadig uafklaret; CDP går videre med det.
8. Sponsormøde
Scherring har kontaktet CDP for mulighed for års-sponsorat i stedet for at søge fra gang til gang
(model som bruges i DFKO). Det skulle så dreje sig om et møde, hvor vi inviterer mulige sponsorer
sammen og diskuterer næste års kursus-budget, og hvor meget de vil sponsorere. CDP følger op på
ideen og snakker med sponsorerne. Vi stiler efter sponsormøde – evt. bare med en fraktion af
bestyrelsen.
9. Hjemmesiden
Følg op på ting fra GF.
10. Evt.
PS laver brevpapirskabelon, som rundsendes.
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