Deltagere: Steen, Michael, Theis, Andreas, Janne, Inge. Afbud fra Anne Kathrine.
1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Godkendt.
2: Årsmødet. Det praktiske er på plads. Theis og Janne sørger for en tegning over udstillingsområdet, som
firmaerne kan stille op efter. De kan stille op fra morgenstunden, og Janne vil finde ud af om
udstillingsområdet kan lukke om natten. Der er til dato 10 udstillere.
Der lukkes for tilmelding den 6/4 men åbnes på dagen, hvis der er fremmødte. Der er mulighed for at rette
lidt på antallet af middage på Comwell. I forhold til frokost og kaffe har vi brug for antal deltagere torsdag
og fredag – Theis laver en liste til Janne og til Jens G.(til navneskilte) der bestilles forplejning så der er lidt
ekstra (husk industrien). Janne har en liste over fysioterapeuternes foredragsholdere som også skal have
navneskilte.
Luc Favard skal have en lille gave (Andreas køber) og han skal hentes i Billund (Inge)
Programmet blev gennemgået, uden væsentlige ændringer. Abstracts blev gennemgået. Nogle mangler
forfattere mm. Alle accepteret. Det blev besluttet at program og abstracts trykkes til mødet (Janne får det
fra Inge) og at det også ligger på hjemmesiden - men ikke som en scan-kode.
Hans Viggo har efterlyst DOS afstemnings udstyr – Ole Rahbæk har det - Andreas? vil forespørge.
Generalforsamlingen er varslet. Der er ikke indkommet forslag til drøftelse. Inge spørger John Jacobsen om
han vil være dirigent.
3. nyt fra formanden: intet at berette.
4:Uddannelsesudvalget: Regnskabet for det sidste panumkursus blev drøftet. Der bliver som forventet et
underskud som selskabet dækker. Næste kursus skal planlægges med et mere stramt program – flere ideer
blev drøftet.
5: Alloplastikregistret: Steen oplyste at ønsket om præ-score foreløbigt er afslået/udsat .
6: Økonomi: Overordnet god. Revisor har oplyst at der er kommet nye regnskabsregler.
7: Korte kliniske retningslinjer. (Trine deltog på Skype)Andreas og Trine arbejder vider på revision af klavikel
retningslinjer. Har været i dialog med SAKS. Evt. forslag til ny retningslinje kan drøftes på
generalforsamlingen.
8: Nyt fra SECEC. Albuemøde og lukket møde afholdets i København i 2019. Det nordiske møde er også i
2019 form i Finland.
9: A-kursus. Andreas oplyste han netop havde fået svar på et han havde bestået posttesten. Officielt har
der endnu ikke været noget respons på den nye posttest. Mange har ang. Ikke svaret. Næste kursus skal
drøftes på næste bestyrelsesmøde.

10: Evt:
Det er tidligere besluttet at afgående bestyrelsesmedlemmer får en gave. Theis vil købe en vingave, til
overrækkelse på generalforsamlingen.
Næste møde: Aftalt til København den 14/6 kl 14.00 Trine finder et sted.
Yderligere aftalt Skype møde torsdag 24/8 kl 20.00.

