2004 13. januar
Referat af bestyrelsesmøde den 13. januar 2004 hos Ågot Grøntved
Tilstede: Frans Rømeling, Ågot Møller Grøntved, Christian Faber, Niels
Rasmussen, Susanne Brofeldt.
Referent: Susanne Brofeldt.
Dagsorden:
1)
Godkendelse af referat
2)
Gensidig orientering
3)
Årsmøde 6 marts 2004
4)
Efteruddannelsesmøde oktober 2004, temamøde november 2004,
økonomi
5)
Foniatriske Definitioner
6)
Næste møde
1)
Godkendelse af referat
Referat godkendt uden kommentarer
2)
Gensidig orientering
Frans: Mangler endelig kontakt med Kebocare og AstraZeneca vedr årsmødet
Niels: arbejder på projekt med visualisering af larynxskelettet
Ågot: Birthe Høegh, Stortz, har givet tilsagn om 10.000 kr til trykning af
Foniatriske Definitioner.
3)
Årsmøde d 6 marts
Lokalet er på plads, Emil Aarestrup auditoriet i klinikbygning 1 på Odense
Universitetshospital.
Programmet diskuteres, se vedlagte program.
Sbro sender program og dagsorden til Generalforsamling ud senest 1 februar
til medlemmer samt landets øreafdelinger.
Niels sender e-mail med varsling til medlemmerne snarest
Tilmelding senest 20 februar til Sbro. Pris: gratis for medlemmer, der har
betalt kontingent, 200 kr for andre. Christian undersøger vedr frokost og
2x kaffe.
4)

Efteruddannelsesmøde oktober 2004, temamøde november 2004, økonomi

Peter Illum står for efteruddannelsesmødet, Frans, Inge Kølle, Ågot og
Niels deltager.
Temamøde i DSOHH, november 2004: Peter Illum står for mødet. Har kontaktet
Petra Ambrush fra Køln mhp foredrag.
Økonomi: intet nyt.
5)
Foniatriske Definitioner:
Tak til Sble for det flotte arbejde. Diskussion af indholdet munder ud i,
at der er enighed om, at der må holdes et bestyrelsesmøde alene med det
formål at diskutere videre.
Vedr publikation besluttes, at første kopi skal være en billig/gratis
udgave fra Roskilde kopikælder. Frans har kontakten.
Eksemplar skal uddeles ved årsmødet. Forinden skal Niels og Anne indgive
deres rettelser til Sble’s udgave, og vi skal være enige om alle
definitioner.
6) Næste møde
Tirsdag d 3.2.04 hos Ågot på Helgavej 37 i Odense kl 17

2004 8. oktober
Referat fra bestyrelsesmøde 8.10.04 på Trinity
Deltagere: Frans, Ågot, Niels, Susanne Blegvad, Lene, Susanne Brofeldt.
Referent: Susanne Brofeldt.
Dagsorden:
1) Gensidig orientering
2) Fremtidige møder
3) Næste møde
1) Gensidig orientering
Vi startede mødet med at sende Nanna en tanke, Susanne Bl sender blomster
fra bestyrelsen.
2)
Fremtidige møder
Frans orienterede om møderne dette efterår, selskabet har deltaget i at
arrangere. Bestyrelsen holder en middag lørdag aften hvor også formanden
for DSOHH, Jørn Rosborg vil blive inviteret
Mødet den 20. november i DSOHH´s regi er nu på plads. Frans har sendt
program ud.
Forårsmøde og generalforsamling diskuteres. Der findes ikke basis for
endnu et møde med fagligt emne efter efterårets møder. I stedet foreslås
at slå generalforsamlingen sammen med en studietur til f.eks Lund. Der
arbejdes videre med ideen.
3) Næste møde
Næste møde aftales til 10. januar 2005 kl. 17 hos Ågot i Odense.

Referent Susanne Brofeldt

