Dansk Selskab for Dagkirurgi inviterer til årsmøde på
Hindsgavl den 7.-8. april 2017

Selskabet har i år eksisteret i 20 år
Vi glæder os til at se jer til vores møde – i år har vi 20 års jubilæum – og det bliver fejret på
festlig vis.
I år er temaet: Patienten i centrum og hvor er dagkirurgien på vej hen i Danmark?
Fredag formiddag byder på oplæg fra patient/forsker/ lægechef og politiker og afsluttes
med paneldiskussion.
Efter frokost hører vi om nye trends indenfor dagkirurgi, afholder generalforsamling i DSDK
og slutter dagen af med et oplæg, der giver alle noget at tænke på.
Som vanligt har vi festmiddag om aftenen og musik, der spiller op til dans.
Lørdag er fyldt med frie foredrag og mødet afsluttes med spændende oplæg fra PhDstuderende.
Indmeldte poster vurderes og bedste præmieres. Samtidig vil der også være præmie til
bedste foredrag.
Program findes på hjemmesiden www.dsdk.dk
På bestyrelsens vegne

Formand DSDK

Deadline for tilmelding til årsmøde på hjemmesiden www.dsdk.dk er 24.3.2017
Husk der er begrænset antal værelser på Hindsgavl og først til mølle princippet gælder –
for øvrige er der reserveret pladser på HUSET

Priser for deltagelse i 2017:
Medlemmer

Ikke-medlemmer

2500 kr

3200 kr

2250 kr/4500 kr total
750 kr

2900 kr/5800 kr total
1100 kr

Dagsmøde lørdag

350 kr

650 kr

Festmiddag incl. vinmenu
Overnatning i enkeltv.
Overnatning i dobl.v/2 pers
Sandwich to go incl. vand
Skal bestilles ved tilmelding

575 kr
850 kr
1050 kr
100 kr

575 kr
900 kr
1200 kr
100 kr

2-dages møde incl.
Festmiddag og overnatning i
enkeltv.
2-dages møde incl.
Festmiddag og overnatning i
dblv./person
Dagsmøde fredag

Medlemspriser er for aktiv betalende medlemmer
Kontingent er 200 kr årligt og indbetales på konto i Danske Bank:
4356 16673587 – husk at skrive dit navn på indbetalingen.

Evt. spørgsmål kan rettes til Ahmed Radif, kasserer DSDK: Ahmed.Radif@midt.rm.dk
Program findes på hjemmesiden www.dsdk.dk

