REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I DRG DEN 3. OKTOBER 2013
Rigshospitalet, ’Biblioteket’, opgang 2. 14 etage, afdeling 2142.

TILSTEDE: Hanne Balle (Hjerteforeningen) via Skype, Hanne Pontoppidan (Center for det Maritime Sundhedsvæsen)
via Skype, Freddy Lippert (DASAIM, ERC), Torsten Lauritsen (DASAIM og Røde Kors), Mogens Zarling (DASAM), Dan
Bruun Petersen (DASEM), Thomas Egesborg Pedersen (Dansk Folkehjælp), Jesper Kjærgaard (DCS, Formand DRG +
referent). Øvrige organisationer havde, som det fremgår af nedenstående, givet mandat til formanden til løsningen.

Dagordenen havde 1 punkt: håndtering af kommunikationen om afbrydelse af DRG samarbejde med Bo Løfgren.
Jesper Kjærgaard indledte mødet med kort at ridse områder med enighed op: DRG kan ikke længere samarbejde med
Bo Løfgren efter Bo Løfgrens sagsanlæg med DRGs sekretær, og DRG er enige om at dette må kommunikeres ud til
medlemsorganisationer på passende vis. Forud for mødet havde de medlemsorganisationer der ikke havde mulighed
for at deltage i dagens møde tilkendegivet at der var opbakning til en strategi som omfatter en version af
nedennævnte brev til medlemsorganisationer, information via hjemmesiden, information til ERC og information til Bo
Løfgren.
Efter en diskussion blev man enige om følgende strategi, som ligger inden for hvad de øvrige organisationer også har
givet tilsagn om opbakning til:
1.
2.
3.
4.

Der rundesendes med mail til DRGs medlemsorganisationer et brev fra formanden fra DRG (vedlagt) som kort
og konkret meddeler at samarbejdet afbrydes og baggrunden herfor
Freddy Lippert og Jesper Kjærgaard skriver et tilsvarende brev til ERC, hvor det meddeles at Bo Løfgren i ERC
sammenhæng ikke optræder som repræsentant for DRG, men på egen vegne
Brevet udsendt i punkt 1, lægges på hjemmesiden som vedhæftning til et referat eller lignende på et senere
tidspunkt
Jesper Kjærgaard skriver brev til Bo Løfgren og orienterer om DRG beslutning

DRG besluttede at tildele sekretær Jens Roland Sørensen til gavekort til en middag for to og evt. overnatning til værdi
af kr 5.000 som en anerkendelse af dennes indsats i forbindelse med forberedelse af retsagen og kompensation for
belastningen som sagen har medført. Jesper Kjærgaard søger for indkøb af dette.

