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Torsdag den 9. juni 2016 kl. 17.00  
 

Til stede: Messoud, Henrik, Peter 
 
Afbud: Astrid + Signe 
 
Referent: Johanne 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2016 
Godkendt. 
 

2. Høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod migræne 
Bestyrelsen sender en mail til Lars Bendtsen med cc. Rigmor Jensen og beder om 
deres holdning før DHOS laver en udmelding.  
Høringsfrist er 7. juli. 
 

3. Årsmøde 2016 
Der ønskes et opdateret budget inkl. udgifter til Moltkes Palæ (der regnes med 50 
deltagere), udgifter til Michel Ferrari (hotel – 2 nætter + fly – Johanne sender mail til 
Michel Ferrari). 
Mail sendes ud i august til medlemmer af DHOS vedr. abstracts. Deadline for 
abstracts er 10. september 2016. 
Formandens beretning skal sendes ud i begyndelsen af august. Johanne sender 
beretningen for 2015 til Messoud.  
Johanne kontakter Moltkes Palæ vedr. menu- og vinforslag. 
 

4. ICHD-3 
Johanne indhenter sidste version fra Signe og laver en forside med Cephalagias 
logo. Johanne konfererer med Peter inden det sendes ud. 

 
5. Anmodning om tilskud/legat til masteren (Rigmor) 

Bestyrelsen diskuterer anmodning fra Rigmor. Det koster ca. 60.000 kr. for en 
dansker og 80.000 kr. for en udenlandsk at tage masteren. Rigmor har kontaktet 
firmaer med henblik på tilskud og har ikke hørt noget p.t. International Headache 
Society har støttet. Johanne sender mail med svar til Rigmor om at DHOS gerne vil 
undersøge muligheden. 
 

6. Hjemmeside – status – http//danskhovedpineselskab.tk/  
Status på hjemmesiden diskuteres kort. 
Johanne tager kontakt til Nordic Web Design, da firmaet ikke har ændret de påtalte 
ting. 
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7. Regnskab (Signe) 
Bestyrelsen spørger om Signe har kreditkort til selskabet? 
Bestyrelsen ønsker regnskabet tilsendt senest 10. august 2016. 
Johanne sender mails fra Allergan og ATI til Signe, så hun kan se om beløbene er 
gået ind. 
 

8. Eventuelt 
Johanne sender valgoversigt til Messoud. 
 

9. Næste møde 
Møde i januar torsdag 26. januar 17.00 på Messouds kontor. 

 


