
 
 
 

INVITATION TIL ÅRSMØDE 
 
 
 

Kære børnereumatologi-interesserede 

 

Hermed fremsendes invitation til årsmøde i Dansk Børnereumatologisk Selskab den 14.-15. marts 
2017! 

Den 14. marts afholdes workshop om etablering af en pædiatrisk rheumatologisk klinisk database i 
lighed med Danbio, som er en database over gigtpatienter, der benyttes i forskningsmæssigt og i 
den kliniske hverdag i voksen-rheumatologien. 

Selve årsmødet afholdes den 15. marts, se vedhæftede program.  

I tilslutning til årsmødet afholdes selskabets årlige, ordinære generalforsamling efter workshoppen 
den 14. marts, indkaldelse udsendes senere. 

Som ved tidligere årsmøder er sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter meget velkomne til at 
afholde særskilt møde i forbindelse med årsmødet, og vi ved, at forberedelserne til dette allerede 
er i fuld gang. Det endelige program udsendes, når det foreligger.  

Den 14. marts arrangeres fælles middag på Radisson Blue H.C. Andersen Hotel lige ved Odeon, 
her er der i øvrigt mulighed for at overnatte til favorabel pris. Både koncerthuset Odeon og er 
beliggende helt centralt i Odense i det gamle H. C. Andersen-kvarter tæt ved banegården. 

  

Bemærk, selskabet uddeler rejselegater til dækning af udgifter i forbindelse med kursus, rejse mm. 
af børnereumatologisk interesse. Ansøgning indsendes til selskabets formand, overlæge Troels 
Herlin: troeherl@rm.dk senest den 1. februar. 

  

 

 

 

Dansk  

Børnereumatologisk Selskab 

mailto:troeherl@rm.dk


Tilmelding til årsmødet: Peter Toftedal: toftedal@dadlnet.dk 

TILMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR 2017 ! 

Tilmeldingen er gældende, når deltagergebyret er indbetalt på selskabets konto: 

Lægernes Pensionsbank: reg. nr.: 6771  kontonr.: 6213347 

  

Pris:  

Møde ikke- speciallæger og andre personalegrupper: dag 1: kr. 200 

    dag 2:  kr. 475 

Møde speciallæger:   dag 1: kr. 400 

    dag 2: kr. 625 

Overnatning på enkeltværelse inkl. morgenbuffet:  kr. 455 

Middag inkl. vin og kaffe:    kr. 480 

 

Deltagerprisen er udspecificeret, fordi det er muligt at deltage i 1 eller 2 dage, og man kan til- eller 
fravælge både middag og overnatning. HUSK VED TILMELDING SKAL MAN ANGIVE, HVAD 
MAN ØNSKER AT DELTAGE I ! 

(Bemærk, årsmødegebyret for dag 2 dækker det kommende års medlemskontingent).  

Det er absolut nødvendigt at angive navn og arbejdsplads samt årstal for årsmødet i 
forbindelse med indbetalingen for alle deltagere, der betales for. Ellers er det umuligt at 
registrere alle korrekt  

Hvis der er behov for fremsendelse af elektronisk faktura eller kvittering, så skriv til ovenstående e-
mail adresse. 

 

Bemærk alle er meget velkomne til at deltage i både workshop, generalforsamling, middag og 
selve årsmødet! Vi håber på stor tilslutning som ved tidligere årsmøder! 

  

Pva. bestyrelsen i Dansk Børnereumatologiske Selskab 

Peter Toftedal 
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