
Referat af bestyrelsesmøde i DRKS d. 2/9-2015 

 

Bestyrelsen består af  
Formand Dorte Clemmensen 
Næstformand Mikkel Andersen  
Kasserer Rachid Bech-Azeddine  
Sekretær Jon Kaspersen  

Supp: Anette Bennedsgaard &Thomas Kjær 
 

Tilstede: Jon Kaspersen, Rachid Bech-Azeddine, Mikkel Andersen, Dorte Clemmensen 

 

Ad Danespine: 

Bestyrelsen har vedtaget, at vi vil have hovedfokus på at få gjort Danespine elektronisk og 

brugervenligt – det vil være en stor lettelse og besparelse for brugerne. 

Region Syddanmark IT afdeling har tilbudt at lave den elektroniske platform for ca. 110.000 kr. og 

derudover ca. 60.000 kr/år for den løbende vedligeholdelse (svarende til ca. 6000 kr. pr matrikel). 

Der vil blive behov for at frikøbe en Danespine forskningssygeplejerske sv.t ca. 2 mdr. i 

opstartsfasen. 

Bestyrelsen har anbefalet at Danespine udvalget går videre med dette tilbud. 

• Bestyrelsen foreslår, at Danespine udvalget forsøger at søge diverse fondsmidler for at 

dække mest muligt af dette beløb og fremtidig drift. 

• Derudover har Danespine sandsynligvis fortsat et beløb stående fra afdelingernes indskud 

på 17.000 kr pr. afd. Danespine udvalget afventer fortsat regnskab og adgang til denne 

konto, der fortsat ligger i Rigshospitalets regi. Bestyrelsen anbefaler, at konto og regnskab 

snarest muligt overgår til Middelfart, der har base/drift for Danespine, så udvalget kan 

komme videre. 

• Bestyrelsen foreslår, at samlet regnskab for Danespine kontoen fremover vil blive 

gennemgået og godkendt af vores revisor og blive præsenteret på årsmødet. 

  

Bestyrelsen har besluttet at stille en underskudsgaranti for Danespine elektronisk platform med 

max 200.000kr, så arbejdet kan startes snarest muligt.  

 

Ad nyt årsmøde  

Vi har allerede nu datoen for næste årsmøde, der bliver fredag d. 29/4-2016 på Kongebroen i 

Middelfart.  Rachid tager kontakt til industrien. 

 

Ad Hjemmeside  

DRKS hjemmeside fungerer ikke optimalt. Det har desværre ikke været muligt at overtage det 

domæne der findes, derfor er hjemmesiden endnu ikke up to date og vi må lave en helt ny 

hjemmeside.  

Sygehus Lillebælts IT afd. har tilbudt gratis at lave en ny hjemmeside, hvilket vi takker ja til. For at 

kunne overtage DRKS navnet, skal det gamle domæne først lukkes, vi arbejder på dette. 

 

Ad Folkemøde Bornholm 2016  



Bestyrelsen har besluttet at deltage i folkemødet på Bornholm 16-19. juni 2016. Fysioterapeuter 

og kiropraktorforeningen var der i år med budskabet ”mindre kniv mere sundhed”. Bestyrelsen 

vurderer, at der er behov for vi deltager i debatten på årsmødet. 

DRKS fokus og budskab vil blive diskuteret som et punkt på næste årsmøde 

 

Næste bestyrelsesmøde fredag d. 27/11 kl 12 i Middelfart  

Mvh 

Overlæge Dorte Clemmensen 

 
 

 


