
DUDS bestyrelsesmøde 7/9-22 

Deltagere: Peter Thielsen, Karen Brage, Ole Graumann, Tobias Todsen, Sofie Bech Andersen og 
Andreas Hjelm. 
 
Sted: Online Teams 
Mødeleder: Peter 
Referent: Karen 
 
 

1. Økonomi (Tobias): Økonomi er gennemgået og der er ingen anmærkninger. Regnskab 
fremlægges på årsmødet i november.  
 

2. Medlemstal (Andreas): Der er pt 322 medlemmer af DUDS herunder 11 nytilkomne. 
Andreas oplyser af DUDS selv skal administrere medlemstyper (med/uden Ultraschall).  
Andreas sender hver 3.måned en liste over medlemmer til webmaster for at kunne 

administrere login til EFSUMB guidelines.  
 

3. FB, DUDS.dk (Karen): Karen oplyser at vi har plus 500 følgere på Facebook. 

Medlemmerne har givet udtryk for ønske om flere webinarer og det diskuteres hvordan 

DUDS kan understøtte arrangører, der ønsker at afholde webinar. Medlemmer der 
ønsker webinar kan kontakte bestyrelsen med mere specifik skriftlig forespørgsel. 

4.  
Karen har forsøgsvist lagt ny dansk ultralydsforskning på Facebook og bestyrelsen 

aftaler at dette arbejde skal fortsætte. Medlemmerne er altid velkomne til at sende 

deres artikler til Karen, som vil sørge for at lægge abstracts på Facebook. 
Facebook giver mulighed for betalt reklame som vi med fordel kan gøre brug af. Tobias 

arbejder på anskaffelse af betalingskort til dette. 
Hjemmesiden er under ombygning af Karen og Suzanne grundet uddaterede 

skabeloner. På grund af dette arbejde kan der midlertidigt mangle dokumenter på 

hjemmesiden. 
 

5. Årsmøde (Ole/Pia): Programmet er nu færdig og det aftales af bestyrelsen hjælpes ad 

med at sprede budskabet herunder mulighed for indsendelse af abstracts til de frie 
foredrag.  

 

6. DUDS-blad (Sofie): Sofie opfordrer til at der sendes flere forskningsberetninger til 
bladet. Bestyrelsen diskuterer hvor ofte bladet skal udkomme og der er enighed om at 

hvis der er materiale samt ressourcer til at udgive bladet 2 gange årligt, bør vi gøre 

det. Det næste blad udkommer efter årsmøde.  
 

7. Evt. Bestyrelsen diskuterer hvordan vi undgår videnstab når bestyrelsen udskiftes. 
Bestyrelsen har flere vigtige arbejdsdokumenter liggende, som ikke egner sig til opbevaring 
på hjemmeside (fx logo skabeloner, sponsoraftaler mf.). Ole foreslår at der anvendes 
Onedrive til dette og vil undersøge denne mulighed nærmere.  


