
 1 

DUDS online bestyrelsesmøde d. 16/12 2020 fra kl. 20.00-22.00. 

Deltagere: Peter, Søren, Ole, Karen, Tobias, Malene 

Afbud: Andreas  

 

Ordstyrer: Peter 

Referent: Malene 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Update på medlemstal/økonomi/investering (Andreas/Tobias) 

DUDS har en sund økonomi, og formuen er 1.4 mio. 

 Investing på 200.000 kr. er foretaget jævnfør GF afstemning.  

 Pga. Covid-19 situationen har der været brugt få midler i 2020.  

  

3. Ændring/flere kontingenter (et EJU print frit kontingent). (Andreas/Tobias) 

Der arbejdes på at fremsætte forslag til GF 2021, om kontingent nedsættelse til de medlemmer som ikke 

ønsker at modtage et fysisk eksemplar af EJU.  

 

Forventet forslag 

 250 kr. pr år uden EJU 

 450 kr. pr år med EJU 

 

4. Update på Medlemsblad/DUDS-hjemmeside/FB/EJU (Malene/Andreas/Karen/Ole 

Medlemsblad v/Malene: 

Bladet forventes at kunne udsendes primo januar 2021. Der er gode indlæg, men alle bedes hjælpe med 

at få udarbejdet indlæg til bladet.  

 

DUDS-hjemmeside v/Karen og Tobias:  

Ønske om at www.DUDS.dk har et link/faneblad som kan linke til DUDS facebook konto.  

Susan Cain – webmaster sættes på opgaven.  

 

DUDS side(r) i EJU v/Ole:  

Indsend gerne ideer og indlæg til Ole. Vi må gerne bruge mere end 1 side.  

 

5. Update på aktiviteter i EFSUMB. Adgang til guidelines (Andreas) 

Adgang fungerer ikke optimalt. Der arbejdes på en løsning med link via www.duds.dk. Peter arbejder 

videre med at finde en løsning. Der tages kontakt til Susan Cain.  

 

6. Årsmøde i april (Tobias/Peter) 

Ros til flot program og layout.  

Opfodring til at alle i bestyrelsen tilmelder sig årsmødet, og spreder budskabet hos kollegaer m.m. 

Der kommer facebook opslag. Program og tilmelding ses på www.duds.dk 

 

Tobias arbejder på at lave et oplæg til GF mht at flytte årsmødet til uge 40/41 med tilhørende GF.  

 

http://www.duds.dk/
http://www.duds.dk/
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7. Euroson/Young investigator/Best publications (Søren/alle) 

• Sofie Bek Andersen er indstillet af Michael Bachmann, og hun er valgt som young investigator 

2021.  

• Ole tilbyder at være tovholder ifht at få spredt budskabet om Young Investigator, så alle har en 

lige mulighed for at indstille kandidater 

• Da Euroson 2020 blev aflyst, afholder Christian Laursen Hans Henrik Holm lecturer I 2021 istedet 

for 2020.  

• Ole tilbyder at stå for indsamling af artikler til “best paper” til Euroson 2021. Husk at hjælpe med 

at indsende forslag til ole. 

 

8. Struktur af DUDS kurser fremtidig (Peter) 

Peter vil udarbejde et oplæg til næste DUDS møde. Måske skal DUDS have et kursus udvalg? 

9. Evt 

DUDS logo diskuteres. Ole og Tobias vil fremsende et logo med god opløsning til Karen.  

 

  

 


