
Referat 
 
FYGO bestyrelsesmøde 
Mandag den. 27. februar 2006 kl. 15.30  
Patienthotellet, OUH. 
 
Referentliste: PS, MS, TD, CDP, PR, KB, JD 
 
Tilstede: PD; CDP, AP, TD, PR, CRL, AWL, JD, MS 
 
Afbud: KB,  
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent PS 

2. Godkendelse af referat  fra BM januar 2006  

3. Hvad sker der i: 

a. DSOGs bestyrelse (CPD+JD). Der synes at være beslutning om at forslå 

kontingentstigning på 200 kr. pga nedadgående likvider. Beslutning omkring tilskud 

til fygo´ s engagement i ENTOG 2006 besluttes bed næste BM.     

b. Undervisningsudvalget (AWL) Lisa går af som formand, en afløser søges. 

c. Efteruddannelsesudvalget (CRL) Novembermødet forberedes: Sexologi, herudover 

påtænkes endokrinologikursus samt ultralydskursus. 

d. Vurderingsudvalget (JL). Afløser for Jane skal vælges til næste GF. Vi prøver at 

finde interesserede. Skal indstilles inden første maj. Ellers intet nyt. 

e. NFYOG (MS) – fortalte om NFYOG arrangementet lørdag d. 20 maj i Göteborg 

med symposium først fra 13 til ca. 17 og derefter bliver der middag om aftenen (kl 

19). 

 

Regionerne: 

• SYD : Forskningsræning: Vil forsøge at oprette samarbejde med NORD . Man har foreslået 

specialespecifikt kursus. Alle skal tilbydes kurset men dispensation kan opnås. Indledes 

med 3 dage tværfaglig til ex litteratursøgning, resterende dage (17) i slutningen af 

blokforløbet, klinik forskningsvejleder (ansat via universitetet) og klinisk (daglige) 

vejledertildeles tidligt i kursusforløb. Vide rammer for det enkelte projekt (fra Guideline til 

Hindsgavl / Sandbjerg til klinisk forsøg der munder ud i publikation).   

• Nord: Der holdes møde d. 28.02.06, bestyrelsen holdes orienteret pr. mail efterfølgende 

(PS). 



• Øst : Intet nyt. 

 

 

 

 

4. Økonomi 2005/ Budget 2006  

Der er ca. kassebeholdning 130.000. Formuen er af nedafgående. Forslag til budget 2006 

diskuteres. Vi overvejer at foreslå kontingentforhøjelse til GF med virkning for året 2007 

Beløbet kunne f. eks hæves med 100 kr. Regnskabet til Entog holdes adskilt fra FYGO´s  

regnskab.  

NFYOG udgifter skal sættes på budgettet (hvert andet år). Således at bestyrelsen kan deltage 

med dækning af deltagergebyr, transport og én overnatning.  

 

 

5. Internat kurset og GF 2006 – er alt på plads? Valg (EFU ?, Vurd. Udvalg), dirigent, 

bestyrelses beretning. 

Anja meddeler at hun ikke genopstiller til bestyrelsen. 

37 tilmeldte heraf 9 uden overnatning . 

Det er for få i forhold til det forventede, hvorfor der kan komme ekstra betaling iflg. 

kontrakt. for i alt 58 gæster  

Underholdning, Kathrine har bestilt. 

FYGO-prisen. CRL bliver ordstyrer. 

PS sørger for navneskilte. 

 

6. Status kursusplan forår 2006 

Onkologi vest sidst i april eller midt i maj. ”Tretrins raket” onkologi i Øst: cervix, vagina 

vulva primo maj siden kommer uterus og trophoblast, adnexer september. 

Det overvejes at invitere andre faggrupper, hvis tilslutning til kurserne svigter fremover. 

Kurser til efteråret kommer på dagsordenen til næste møde. 

 

7. ENTOG 2006  

ENTOG ønsker en poster fra DK til EBCOG kongressen. 

De ønsker et Budget og program. Er næsten skrevet (CDP) Deadline 4.april  

Problemer med at fastslå hvorvidt Ferring ønsker at blive hovedsponsor, og dermed kan 



budgettet ikke fastlægges. Der skal holdes middag fredag, men sponsor til middag kan blive 

svært at håndtere pga. hovedsponsoratet. Egenbetaling har tidligere været gratis for 

deltagerne. Kostede 25 euro i Barcelona.  

OPGAVER 

Poster – CRL / CDP finder Københavnerplakat  

Leaflet – til ENTOG skrives nogle linier til ENTOG præsidenten om congressvenue mv. 

samt exchangeophold – hurtigst muligt  (MS)  

 

8. Ideer til Program:  

Træning - evaluering –pædagokik 6 timer – 5-7 foredragsholdere 

360 gr. Evaluering. GE spørges? Fortælle om Skejby projektet? Erfaringer fra England? Evt. 

Helena Davies? 

Basalt om voksenlæring. CRL navneforslag til undervisere (spørger JLS), 

Forskningstræning droppes som tema. 

Fredag aften:  

Torsdagsindslag: Østholdet finder et cozy sted til cocktails og booker stedet! 

DMS skal ansøges  

FIGO fonden ligeledes. 

Deadline overfor Ferring besluttes til 15. marts 

Positive Tilbagemeldinger: Roskilde Skejby RH Storstrøm Herning Svendborg Odense 

Gentofte  

Nye opfordringer udsendes i uge 10 -11 

 

9. Inspektorbesøg / Inspektor årsmøde 

Jakob og Christian kommer på inspektorkursus. 

10. FYGO prisen Indstillede kandidater diskuteres og der findes en kandidat. Offentliggøres på 

DSOG´s generalforsamling, PS laver plakat og køber slik. Pernille sørger for indkøb af vin 

til indstillerne, samt øvrige medvirkende. 

 

Næste møde GF 16.-17. marts  og derefter 27.marts kl. 17 patienthotellet OUH. 

ENTOG-gruppe møde 10.maj kl 1500 

Peter Secher 20. marts 2006 
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