Bestyrelsesmøde i Dansk Børneortopædisk Selskab.
Via Skype, 12.03.2019 kl. 21.00-22.00

Valg af ref.: PB
Referat:
1. EPOS værtsskab - noget nyt (MG)?
Tivoli kongres center er præbooket, og MG holder oplæg ved kommende møde i Tel Aviv.
Et tema kunne være brugen om teknologi, men ikke endeligt fastlagt.
2. Guildal forelæsning indenfor børneortopædi. Til jeres orientering er dr. Mathew
Varghese fra St Stephens Hospital i Delhi inviteret og efter en enkelt rykker har han
accepteret. Emnet er ham frit. Skulle vi bede ham underholde i selskabet onsdag
eftermiddag? Om hvad?
Bør også benyttes. Skal desuden have tilbudet om sociale arrangementer.
3. Workshop om det faglige indhold i ny målbeskrivelse for ortopædkirurgi 6. september
2019, mail fra arbejdsgruppens nye formand.
Andreas Balslev-Clausen er blevet formand og går videre med målbeskrivelsen.
4. Case konkurrencen.
Der er fortsat ikke kommet nogen besvarelser. Der refereres til casen i kommende
nyhedsbrev. AKTION MG
Ligeledes sender NE foto, tekst og links til MG, også til nyhedsbrevet. AKTION NE
5. Data basegruppen, noget nyt fra RegH? (NE)
NE har haft kontakt til RegionH og RKKP og der har angiveligt været mulighed for hente data
på alle patienter af alle som indrapporterer data, hvorfor RKKP havde truet med at lukke
CPOP, såfremt dette ikke blev bragt i orden. NE går videre med dette, så lukning ikke sker.
AKTION NE
6. CPOP invitation, skal videresendes…..
NE videresender tekst til MG, som også vedhæfter i nyhedsbrev. AKTION NE, MG
7. Vedtægtsændring vedr antal medlemmer i bestyrelsen og omlægning af regnskabsåret.
Skal vi gennemgå alle vedtægter hos Uggi (NE).

Vi kigger vedtægter igennem ved kommende møde hos UB. Niels finder vedtægterne da de
ikke længere er at finde på dpos hjemmeside. AKTION NE
8. DPOS aktiviteter ved efterårs mødet i Vingsted. Brainstorm at arbejde videre med hos
Uggi.
Enighed. MG bringer på banen at ændrer på rækkefølgen til GF.
NE tager kontakt til dr. Mathew Varghese. AKTION NE
9. Eventuelt.
Intet
Kommende møder:
Fysisk møde i Odense hos Uggi den 28/5-2019 kl. (husk badebukser)
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