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Bestyrelses møde 27. november 2021 Bistro Royal København 
 
Deltagere: Marianne Nielsen, Marie-Louise Hansen, Elisabeth Arndal, Alexander Fjældstad, Jens 
Thrane, Kasper Mikkelsen, Christian Danstrup 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
2. Meddelelser fra medlemmerne 

Intet nyt 
 

3. Nyt fra sekretær  
Intet nyt 

 
4. Nyt fra webmaster 

Webmaster er ikke tilstede. Fin webpage.Vi taler omkring nye mail. Der er enighed om at 
filtreringen går via sekretæren – og at vi beholder den gamle sekretær mail pga. de 300 
kontakter som allerede ligger inde. ML vil ikke have billede ud på offentlig hjemmeside.  
Kan der komme link til hvordan man melder sig ind i YO via hjemmesiden? 
 
- Kan vi lægge forelæsninger/ting ud på hjemmesiden som kunne være relevante for yngre 

otologer. Vi må ikke lægge ting op, hvor der ikke er givet skriftligt samtykke til netop vores 
hjemmeside.  

- En beretning fra en introlæge om hvordan man bliver ØNH-læge, hvilke kurser kunne 
være relevante? 

 
5. Årsmøde og GF 2021. 

 
 Evaluering 

Virkelig god performance af alle foredragsholdere. Det var rigtig fint at have en 
udlandsforedragsholder. Vi har fået dækket en stor del fra LVS. Det skal vi udnytte. Festen var rigtig 
god! Bandet var godt.  
 
Skal årsmødet flyttes til fredag i stedet for en weekend?  

 
 Generalforsamlingsreferat 

Godkendt 
 

 Økonomi:  
Igen er der problemer med at udstiller betaler. Vi vil gerne have at udstiller betaler på forhånd og 
gerne med en betalingsdato måske 1 mdr. inden. Marianne hører Caroline Plaschke om hvordan de 
gør i DSOHH.  
I forhold til kontingent taler ML kontakt til lægeforeningen så vi kan sætte det op.  
 
Goldpakke til de udstiller, som vil gerne vil have have deres navn på key hanger og blokke.  
Kursusbevis, hvor udstiller betaler ekstra for at få deres navn – og kursusbesvis søndag så folk bliver.  
 
Early birds tilmeldning – med frist for sidste tilmelding når sidste frist er for Kolding Fjord.  
 
Prisen for ikke- medlemmer er for billig, forskellige prisklasser. Vi må lave prisen ud efter hvad det 
koster på Kolding Fjord. Udgangspunkt 1350 kr. for medlemmer.  
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Alexander undersøger om Hindsgavl/anet sted på Fyn giver mening som ny location. Kasper har hørt 
om et godt sted nær Svendborg – undersøger hvad det hedder om kan være en mulighed økonomisk.  

 
 Dato for næste årsmøde 

Næste årsmøde den 1.-2. oktober skal slås op nu på hjemmesiden 
 

6. Bestyrelsens konstituering – overdragelse af poster 
 

CD har lavet udkast til kommende drejebog. Christian har overdraget hjemmeside og billetsystem til 
Anne-Sophie, og er i gang med at ovedrage KF til Alexander. Elisabeth har kontakt med Jonas. 
Kasper vil lave årshjul i forhold til møder.  
 
Vi skal have valgt en uddannelsesrepræsentant efter Jonas. ML, Marianne og Elisabeth vi gerne 
være repræsentant.  
 
Vi skal have valgt en næstformand 

 
7. Fastsætte dato for forårsmøde 

 
Skal meldes ud til medlemmerne hurtigst muligt – fremad rettet dato til dette. Privat vs. Ikke private 
foredragsholdere. Vi er enige om at vi vælger de foredragsholdere, som er bedst kvalificeret.  
 
DATO BLIVER LØRDAG DEN 19. MARTS 2022, emnet SKOPI, ML sender mail ud, Anne-Sophie må 
lægge dato op på hjemmeside.  
Registrering 10-10.15 start 10.30 
Vi er nok nødt til at starte relativt sent i forhold til dem fra KBH. Dem der bor tæt på sættes til 
simulation først.  
Olympus er hovedaktør.  

 
Undervisere til forårsmøde:  
Både olympus, Michael Lücher og anæstesi vil gerne stille op.  
Jesper Balle (ERIK har kontakt), Thomas Kjærgaard, Camilla Mehlum.  

 
8. Planlægning af næste års bestyrelsesmøder 

 
Planlagt ved forrige møde. Antal møder mellem hvert arrangement kan overvejes som rettesnor 
fremover, og evt. indskrives i drejebogen.  
 

9. Eventuelt 
Elisabeth:  Fellowship/observership Raj vil gerne være med – det skulle være fuldt sponsoreret YO 
skal ikke betale noget.  
 
Årsmøde: Alle skal komme med 3 bud til undervisningstemaer (til halstema) næste møde.  
 
 


