Palle Holck

1. januar 2009

DSMM’s BESTYRELSESMØDE
Lørdag d. 10. januar 2009 kl. 10.00 – 21.00
Hos Palle Holck
Stadion Allé 31A, 8000 Århus C
Tlf.: 86 19 41 75

DAGSORDEN:
Emne:

Referent:

1. Godkendelse af referat af
sidste bestyrelsesmøde den
26. august 2008 (endnu ikke
udsendt)

JK

Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmøde den 10.
november 2008

2. Kursussituationen - 2009
(Jette)

JK

3. Nyt mød

JK

Præmisser /
holdninger:
Ref. Punkt 3 uklart

Beslutning:

Det har ikke fungeret
denne gang med
fremsendelse af
referat fra de enkelte
referenter

Vi prøver at stramme op.
Fremover skal referatet ud
senest 14 dage.

Det ser desværre ikke
ud til at vi får
tilmeldinger nok til de
fleste af forårets
kurser

Jette har skrevet til de, som
på interesselisterne har
meddelt interesse for de
enkelte kurser.

Søndag 26.4 kl. 14:30

Generalforsamling
Der er flere medlemmer, som
holder op.

Finn og Jette rækker
sig

Steen holder op som
lærer
4. Nordisk kongres.

Godkendes

JK
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Mikke Callsen og Karen
Goss spørges.
Peter spørges om at være
”føl” til
uddannelsesudvalgsformand.
Indkaldelsen senest 1.4.09
pr. brev med
formandsberetningen,
kursuskalenderen og evt.
anden aktuel neddelelse
Niels sørger for en gave og
holder en tale.
Abstracts skal være
fremsendt inden18.2.09
Peter og Allan laver den
engelske udgaver, som skal
omhandler lænden. Palle

Palle Holck

5. Eventuelt

1. januar 2009

JK

Sidste basiskursus
ændrede lidt på
fordelingen mellem
columna og
ekstremiteter

6. Indmeldinger i selskabet

JK

I forbindelse med
sidste basiskursus
blev kursisterne
indmeldt, med
tlmeldingen til
basiskurset, da den
rabat man får ved at
være medlem svarer
godt og vel til et års
kontingent.

7. Kurserne 2008

Niels

Niels foresp. Hvad status er
vedr. fordeling af columna og
ekstremiteter.

tager sig af skulderen.
Palle, Peter og Allan
konfererer på telefonen.
Palle kalder gruppen
sammen, men der er
overvejelser om at skubbe
hænder og fødder til et
senere kursus

Vi vil forsøge fortsat at bruge
denne strategi.

Kursusøkonomien 2008.
5 ud af 8 planlagte kurser i 2008
blev gennemført med ialt 91
kursister. Dertil skal lægges
Årsmødet med ca 60 kursister.
Kurserne gav følgende
(økonomiske) resultat :
ØK -1.575 kr
Basiskursus forår +41.697 kr
MET A +5.244 kr
MET B 14.086 kr
Basiskursus efterår +10.713 (+
ca 30.000 i manglende
indbetaling p.t.)
Overskud ialt 70.165 + 30.800
(restancer) = 100.965 kr
Årsmødet 2008
Indbetalinger på ialt ca 185.000
kr
Comwell 142.767 kr
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Øvrige udgifter endnu ikke
endelig opgjort.
Der forventes et samlet
underskud på højst 50.000 kr

8. Nyt møde

Kort møde efter
generalforsamling 26.4.09
hvor bestyrelsen konstituerer
sig.
Desuden et møde ang.
kursussituationen ti.2.6.09
Hilton Airport Hotel
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