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Deltagere: Torben, Mette, Kent, Jane, Nicola, Jannie, Randi, Morten 

Fraværende: Lars 

 

1. Ordstyrer: Torben Harsløf 

Referent: Morten Steen Hansen 

 

2. Fondsansøgninger 

Jane oplyser, at vi har fået 2 ansøgninger til puljen vedr. ECTS ph.d. kursus i Bologna. Begge får 

ansøgte bevilling. 

Til forårsrunden (frist 10/1) har to fysioterapeuter ansøgt. Vi regner med, at de får pengene 

såfremt relevant dokumentation foreligger. Mette udbetaler bevilling på anmodning modtaget til 

ECTS ph.d. kursus i Bologna. Vi regner med banken er på plads inden næste udbetaling 

(Knoglemødet i Oxford) og således skubbes udbetalingen af denne bevilling videre til Kent. 

 

3. IFMRS 

Paraplyorganisation (se tidligere referat). Det besluttes, at Torben melder os ind. 

 

4. Hjemmeside 

Lars regner med, at der kan demonstreres noget til april-mødet. 

Det kunne være rart for bestyrelsen at få adgang lidt inden, så den kunne være opdateret. 

Bestyrelsen har det som mål, at hjemmesiden er klar til lancering til april-mødet. 

 

5. Sekretæropgaver 

Randi foreslår, at man kunne udforme et velkomstbrev (a la det fra DES), når man melder sig ind. 

Randi snakkede om, hvorvidt man skulle lave et ”julebrev”, hvor formanden beretter etc. 
 

6. Ny bank 

Kent har fået kontakt til banken (Sydbank). Kent beretter om diverse formalia inden vi som selskab 

kan godkendes i banken. Det forventes, at bank- og kassererskifte er på plads inden forårsmødet. 

 

7. Forårsmøde 

Forårsmødet bliver 16/4 på Hvidovre Sygehus. Inden ugen er omme have sendt regelret invitation 

ud. Forslag om klinisk møde. Starttidspunkt kl 16. Sluttidspunkt kl 19. Punkter: 

 Valg af ordstyrer 

 Valg af referent 

 Regnskab 

 Ny hjemmeside 

 (60 min) Arbejdsgruppe afrapportering af DXA + debat. Prøve at melde standardiseret 

information ud fra selskabets side. 

o Stratificering af risikofaktorer (punktet gemmes dog til efterårsmødet) 

o Oplæg omkring f.eks. VFA vs. røntgen, risikofaktorer, risikostratificering. Måske 

oplæg ved Bo Abrahamsen var en mulighed. 



o Der er en DXA-arbejdsgruppe. Måske én eller flere herfra kunne lave oplæg. Mette 

spørger. 

o Torben ser på allerede fremsendte materiale. 

o Der sendes materiale ud inden mødet. Der skal godkendes noget på mødet 

 Kaffe og kage 

 Abstract-/foredragskonkurrence. Der er plads til 4 abstracts. 10 minutter hver. 

Bedømmelseskomite = bestyrelsen. Deadline 31/3. Konkurrencepræmie 5.000 DKK. 

 Generalforsamling. 

o Valg til Repræsentantskabet. 

o Jane og Mette er på valg. Genopstiller. 

Mad + drikkevarer til sidst 

 

8. Evt. 

Torben har været til møde i Medicinerrådet om Romosozumab. Der kommer en afgørelse inden 

sommer. 


