
Referat DUDS bestyrelsesmøde d. 21/2-23 
 
 
Tilstede: Ole, Peter, Malene, Karen, Søren 
Fraværende: Pia, Andreas og Tobias 
 
 
1. Valg af referent 
 Karen 
 
2. Godkendelse af sidste referat (vedlagt) 
 Godkendt 
 
3. Info fra Formanden (Ole) 
 
 1. Bestyrelsessammensætning/arbejdsopgaver fremadrettet 
  Opgaver sendes i udbud fremadrettet. 
 
 2. Fælles mappe (DB, One Drive mm) med diverse DUDS materiale 
  Ole opretter DropBox i samarbejde med Karen. 
 
 3. Årshjul med opgaver (så vi er på forkant) 
  Ole og Peter laver årshjul. Vi skal huske at reklamere for YI. 
 
 4. Kort info om Årsmødet 2022 i Odense 
  Fint årsmøde med lille overskud. Fungerer godt med gf sammen med  
  årsmødet. Ole foreslår at der nedsættes planlægningsgrupper til afholdelse af 
  årsmøde. Gruppen består af Søren, Karen, Pia og Ole til efterårsmødet 2023. 
 
 5. EUROSON 25-27. maj, 2023 Riga - Board of Delegate Registration (hvem  
  deltager på DUDS vegne?) 
  Malene er delegate fra DUDS. 
 

6. Nye UL Rammetilbud og fælles bekymringsbrev fra DUDS og evt. LVS UL-
brugere. Rammetilbud hver 4 år indenfor 5 specialer, hvor mange specialer 
hører indenfor radiologi f.eks. ØNH og Gastromedicin. Det er endt med, at 
udbuddet er ganske begrænset. Ole har fået flere uafhængige henvendelser 
fra forskellige UL- firmaer, som oplyser, at dette UL Rammetilbud er 
udarbejdet under nogle urimelige vilkår og i en ubehagelig hård tone. DUDS 
formanden m.f. vil formulere et bekymringsbrev i håb om at proceduren 
fremadrettet forbedres.  

 
 7. Andet 
  Udgår 
 
4. Info fra Kasserer (Pia/Tobias) 

Pia og Tobias vil undersøge hvordan Pia kan få adgang til DUDS-konto. Karen beder om at der 
tilknyttes et betalingskort. Efter bestyrelsesmødet har Pia sendt mail med instruktioner til 
bestyrelsen så Pia kan overtage kasserer posten.  

 



5.  Info fra Sekretæren (Andreas) 
 Udgår 
 
6.  Info fra SoMe (Karen) 
 Facebook: Bladet forbliver åbent jævnfør vedtægterne. Vi ønsker at   
 promovere DUDS blandt andet gennem bladet. 
 Karen rydder op i Facebook så nuværende bestyrelse har administrator   
 rettigheder på Facebook.  
 Peter gør opmærksom på at opslag kan lægges på DAUS Facebook. 
 
7.  Info fra DUDS blad (Sofie/Malene) 
 Malene laver et blad om året. Det er muligt at der med Sofies hjælp kan   
 udgives to blade om året. 
 
8. Årsmøde 2023 – Hvem tager stafetten? 
 Jævnfør punkt 4 
 
9. DUDS 50 års jubilæum 01.02.2024 
 T. Lorentzen foreslår Domus Medica. Evt. ultralydsfestival hvor alle LVS som  
 anvender ultralyd inviteres. Fagligt arrangement med fest og overnatning. 
 Afgående og kommende formænd er primus motorer for jubilæet evt. sammen med Torben 
 og Marethe. Obs Caroline havde et slideshow til 40 års jubilæum. 
 
10.  Planlægning af DUDS møder resten af året. 
 
  1. Q2 Fysisk møde Odense (mulighed for online). Ole laver  
   Doodle.  
  2. Q3 Fysisk møde i forlængelse af Efterårsmøde (mulighed for 
   online) 
  3. Q4 Online (nov/dec efter kl 15). Ole laver Doodle 
  
11. Evt. 
 Søren melder sig som referent til næste møde. 
 Peter holder kontrastkursus hands-on (gratis for DUDS medlemmer), gør gerne reklame. 
 


