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Generalforsamling
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB Februar 2005
BWJ/lmk
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Ordinær generalforsamling fredag den 4. februar 2005 kl. 16.30-17.45 på Scandinavian Congress Center, Århus.
I generalforsamlingen deltog Bent Wulff Jakobsen (formand), Lars Konradsen (kasserer), bestyrelsesmedlemmerne Andreas
Hartkopp, Kjeld B. Andersen, Marianne Backer, fysioterapeut Bente Andersen, fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, samt ca. 30
medlemmer af selskabet.
***

ad 1) Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Bent Wulff Jakobsen valg af Henrik Aaggard til dirigent. Valget skete enstemmigt og med
akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes §9, idet generalforsamlingen
var indkaldt med opslag til samtlige medlemmer i Dansk Sportsmedicin november 2004, og ved udsendelse af specificeret
dagsorden 27. januar 2005. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

ad 2) Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer:
Lars Damgaard-Iversen, fysioterapeut, Vanløse, André Korshin, medicinstuderende, København N., Niels Erichsen, Fysioterapeut,
Roskilde, Pernille Hasselbrinck-Madsen, fysioterapeut og medicinstuderende, Odense, Anja David Greve,
Fysioterapeut, Vordingborg, Jan Rafn, Fysioterapeut, Vordingborg, Louise Jønholt, fysioterapeut og medicinstuderende, Højbjerg.

ad 3) Formandens beretning
BWJ gennemgik den skriftlige beretning, der var udsendt med dagsordnen.
Blandt andet fremhævede BWJ at selskabet har haft en tilbagegang i medlemsantal i forhold til sidste år. Det er især de
ekstraordinære medlemmer der er blevet færre af.
Det er nu efterhånden 4 år siden diplomuddannelsen startede, og indtil videre har over 80 opnået diplom. Indenfor de næste par år
skal diplomlæger begynde at tænke på at sende CME-point ind til selskabets sekretær.
Portoen på medlemsbladet Dansk Sportsmedicin er steget, og på sigt bliver selskabet opkrævet fuld porto. Både FFI og DIMS
lægger stor vægt på at Dansk Sportsmedicin med tiden bliver internetbaseret. Det er dog stadig bestyrelsens mening, at det trykte
medlemsblad er ønsket blandt medlemmerne.
Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports har i 2004 afholdt 2 board-meetings, hvor Allan Buhl i marts 2004
trådte tilbage som past president, en post han havde bestridt i 2 år. Der skal lyde et stort tak til Allan Buhl for det arbejde han har
gjort for og i DIMS regi indtil nu.
Tidsskriftet har i 2004 kunnet bryste sig af en stadigt stigende impact-factor, som dog er stagnerende, men der er derimod et
stadigt stigende antal indsendte manuskripter til vurdering, samtidig med at procestiden fra modtagelse af manuskripterne til
tidsskriftets afgørelse falder, og er imponerende lav.
Der har i Sverige været en del problemer med registrering af nye og udmeldte medlemmer, således også med leveringen. I
Danmark har selskabet kun kendskab til nogle enkeltstående tilfælde, hvor levering ved indmeldelse i selskabet ikke er foregået.
Medlemmer der oplever manglende levering, opfordres til at kontakte selskabet sekretær. Swets Blackwell har haft stigende udgifter
i forbindelse med udsendelse af bladet, og overvejer at udsende bladet fx fra Asien. Med tiden bliver bladet måske også kun
internetbaseret.

30-01-2013 10:26

Sportsmedicin

2 af 4

http://sportsmedicin.dk/aarsmoeder_vis.asp?id=22

Den svenske skandinaviske kongres var en stor succes. Svenskerne fik et større tilskud af Foundation end de vanlige 40.000,- kr.,
de fik således 75.000,- kr. i tilskud. Der er et regnskab på vej til repræsentanterne i Danmark.
Næste skandinaviske kongres løber af staben i Finland 2.-4. november 2006. Yngre læger og forskere opfordres til at søge om
tilskud til deltagele i kongressen fra Foundation.
DIMS har 6 repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab. Der har været en livlig debat i medierne omkring selskabernes
sponsorstøtte fra medicinalfirmaerne. DMS har i 2004 undersøgt omfanget af sponsorater til selskaberne, og undersøgelsen viste at
hvert selskab i snit har modtaget 100.000,- kr. i støtte. Det har været diskuteret om DMS skulle stå for fordelingen af sponsorater,
men det har DIMS intet ønske om på nuværende tidspunkt.
I øvrigt fremhævede BWJ selskabets hjemmeside, som ud over det nye design der blev præsenteret ved sidste generalforsamling,
er blevet en mere levende hjemmeside. Medlemmerne opfordres til at komme med input, debatemner og kommentarer til siden. Den
lukkede del er ved at blive udbygget, som på sigt vil indeholde blandt andet referater fra bestyrelsesmøderne, medlemslister og
interessefelter fra medlemmerne, samt en oversigt over diplomlæger. På sigt vil man fra DIMS hjemmeside kunne gå direkte ind på
Munksgaards lukkede del af deres hjemmeside.
Det er i år det den 2. fælles FFI-DIMS årskongres. DGI-byen i København 2004 var en succes. Der har ved dette års kongres
været det største antal tilmeldte i mange år.
Næste årskongres foregår 2.-4. februar 2006 på SAS Radisson i København.
Et udvalg bestående af Kjeld B. Andersen, Henrik Aagaard, Finn Johannsen, Michael Kjær, Lars Konradsen, Ulrich Fredberg og
Bent Wulff Jakobsen, har siden 2001 arbejdet med ”Guidelines for achillessene problemer”. Forslag fra gruppen lægges ud på
hjemmesiden til debat og til endelig godkendelse ved næste generalforsamling.
BWJ kommenterede i øvrigt det samarbejde mellem DASFAS, SAKS, FFI og DIMS, som bestyrelsen i 2004 har taget initiativet til.
Det er foreløbigt blevet til et møde samt debat over mails. Bestyrelsen håber på et godt samarbejde der kan medvirke til fremmelse
af folkesundheden, generelt bedre behandlingsstandard og måske endda give større gennemslagskraft i medierne.
Diplomuddannelsen blev herefter kommenteret fra salen som værende et rigtigt godt tiltag fra selskabets side, men der har været lidt
usikkerhed omkring re-certificeringen og hvornår diplomerne skal fornys. Det er anført på hvert enkelt diplom hvornår de er
gældende til. Det er diplomlægernes eget ansvar at sørge for indsendelse af CME-point.
Henrik Aagaard, ville gerne pointere at han er med i diplomudvalget og at Ulrich Fredberg er med i guidelines-udvalget, hvilket ikke
fremgik af formandens skriftlige beretning.
Allan Buhl spurgte BWJ hvordan Danmark vil forholde sig til, hvis man kollektivt besluttede at opsige Scandinavian Journal. BWJ er
af den opfattelse at det ikke er relevant nu. Der vil fortsat være et kollektivt medlemskab. Sverige er blevet presset til at være med,
ellers er der ingen grund til at være med i Foundation. BWJ mente det ville være en katastrofe hvis Scandinavian Journal skulle
ophøre.
Formandens beretning blev herefter uden yderligere kommentarer godkendt med akklamation.

ad 4) Beretning fra uddannelsesudvalget
Marianne Backer gennemgik den skriftlige beretning, der var udsendt med
dagsordnen, herunder sammensætningen af det relativt nye uddannelsesudvalg, der
blev sammensat ved sidste generalforsamling. Uddannelsesudvalget har derudover per
1. december 2004 fået ny sekretær, Charlotte Blomberg fra Hillerød Sygehus.
MB gennemgik udvalgets kursusaktiviteter, herunder også de aflyste kurser i 2004. Det har desværre til stadighed været et problem
med annonceringen af kurserne. Det er især de praktiserende læger der er svære at nå ud til, blandt andet fordi kursuskataloget
efterhånden er blevet så omfattende at det er næsten uoverskueligt.
FFI har ingen problemer med annonceringen af deres kurser, og medlemmerne opfordres til at komme med gode ideer til bedre
annoncering.
Regnskabet blev gennemgået, og udvalget har i 2004 fået tilskud fra bestyrelsen på 48.000,- kr. Der har i 2003 været et overskud
på 17.000,- kr. MB understregede at det ikke er meningen at uddannelsesudvalget skal generere overskud på de afholdte kurser.
Trin I+II løber fint. Det har ikke været muligt at finde sponsorer til Trin II øst-kurset, hvilket godt kan gå hen og blive et problem på
sigt.
Budgettet for 2005 blev ligeledes gennemgået, og udvalget vil her igen bede om et tilskud på 48.000,- til dækning af
administrationsudgifter. Der er budgetteret et underskud på skisportskurset på 7.000,-. Det skal pointeres at udvalget ikke ønsker at
afholde et kursus der giver underskud, men at det overskud der findes fra 2003 og 2004 gør det muligt at gennemføre et
spændende kursus, der ellers ikke kunne gennemføres
MB kommenterede valget i år. Uddannelsesudvalget er stadig et nyt udvalg, der har kun været afholdt 4 møder siden konstitueringen
sidste år, og derfor har der ikke været søgt om nye interesserede. Der vil til næste år være 4 ordinære medlemmer på valg, og
medlemmerne opfordres til at overveje om det var noget for dem.
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Til slut fortalte MB om fremtidige kursusaktiviteter. Der vil i 2006 blandt andet blive afholdt 2 skikurser, et alpint og et nordisk. Det
alpine kursus har udvalget valgt at underskudsdække.
Henrik Aagaard mente at trin II godt må være praktisk, men at man skal holde fast i det teoretiske. MB var enig i ovenstående
kommentar.
Trin II i København har kun 19 tilmeldte, HAA adspurgte om MB mente der var kommet en afmatning af trin II. MB mente at deltager
antallet svarede nogenlunde overens med de tidligere afholde Trin II øst kurser.
Formandens beretning blev herefter uden yderligere kommentarer godkendt med akklamation

ad 5) Beretning fra eventuelle andre udvalg
Der var ingen beretninger under dette punkt.

ad 6) Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. januar 2004 til 31. december 2004.
Lars Konradsen gennemgik det revidere regnskab samt budget for 2005, og vi må konstatere at medlemstallet er mindre end
forventet, og derfor er indtægterne mindre end bestyrelsen havde regnet med.
Bestyrelsen har i 2004 været dyrere. Det er blandt andet den skandinaviske kongres der var dyr. De almindelige bestyrelsesmøder
er generelt også blevet dyrere, idet den ene halvdel af bestyrelsen enten skal rejse til Århus eller København.
Scandinavian Journal og Dansk Sportsmedicin har ligeledes været 2 dyre poster i 2004, men det er en omkostning bestyrelsen
mener er nødvendig for at være med i det nordiske/internationale samarbejde.
Der er en udgift på 46 kr., som ikke kan dokumenteres.
Alt i alt slutter året med et underskud på 78.000,- kr. men stadig med en solid egenkapital på 454.997,- kr. Planen er at holde
kontingentet uændret i 2005, hvilket vil give underskud i 2005. Man må så tage kontingentet op til næste generalforsamling.
Lægeforeningen overtager en del af det praktiske i forbindelse med regnskabet for selskabet.
Henrik Aagaard kommenterede regnskabet. Team-Danmark har støttet med 29.000,- kr. til guidelines projektet, som ikke figurerer
på budgettet. Bent Wulff Jakobsen oplyste at der er støttet med 29.000 fra Team-Danmark og 60.000 fra Danmarks IdrætsForbund, men disse penge er ikke modtaget endnu og derfor ikke på budgettet for næste år endnu. Selskabet har i sinde at dække
de løbende udgifter til rejser og møder selv.
Gorm H. Rasmussen, varslede generalforsamlingen at der formentlig bliver et moms-efterslæb, som Told og Skat vil indkræve. Der
er sat en statsautoriseret revisor på sagen fra FFI/DIMS side. En eventuel ekstra regning vil blive dækket af begge selskaber.
Revisoren Finn Jahnsen har gennemgået og godkendt regnskabet.
Regnskabet samt budget for 2005 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

ad 7) Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen har af hensyn til rekruttering af nye medlemmer, ikke ønsket at forhøje kontingentet på trods af underskud på
regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent.

8) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling under dette punkt.

9) Valg
a) Valg til bestyrelsen
1) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år:
Arne Gam, Vanløse og Andreas Hartkopp, Humlebæk afgår begge efter tur, og ifølge vedtægternes §7, stk. 5 kan der ikke ske
genvalg af AG.
AH var villig til genvalg, og der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Andreas Hartkopp var genvalgt for to år.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Tommy Øhlenschlæger, Holbæk valgt, og der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Tommy
Øhlenschlæger var valgt for 2 år.
2) Valg af suppleant for de ordinære medlemmer for et år:
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Mogens Strange Hansen, Silkeborg afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag,
hvorefter Mogens Strange Hansen var genvalgt for et år.
3) Valg af suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år:
Gorm H. Rasmussen, Århus, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Det var ikke indkommet andre forslag, hvorefter
Gorm H. Rasmussen var genvalgt for et år.
b) Valg af medlemmer til uddannelsesudvalget for to år
Ordinære medlemmer Andreas Hartkopp, Humlebæk, Lisbeth Vinzents, Herlev og Charlotte Suetta, Frederiksberg, afgik alle efter
tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Andreas Hartkopp, Lisbeth Vinzents og
Charlotte Suetta var genvalgt for to år.
Ekstraordinært medlem Vibeke Bechtold, Odense, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet
andre forslag, hvorefter Vibeke Bechtold var genvalgt for to år.
c) Valg af revisorsuppleant for et år
Finn T. Østergaard, Esbjerg, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter
Finn T. Østergaard var genvalgt for et år.
ad 10) Eventuelt
Charlotte Suetta forslog at give reduktion i kongresafgift til årsmødet, eller helt at tilbyde det gratis som et slagtilbud, for at rekruttere
nye medlemmer.
Vibeke Bechtold kommenterede forslaget, idet FFI har mange nye medlemmer hvert år, så det derfor vil være en stor udgift på
kongresserne.
Bent Wulff Jakobsen mente det var en debat der skulle tages op i fællesskab mellem FFI og DIMS.
Der var et forslag fra Bente Andersen om rabat på kurserne, som Henrik Aagaard havde en kommentar til, at rabatter er i orden,
men der bør gives særrabat til DIMS medlemmer og yngre læger, så det er attraktivt for yngre læger at være medlem af selskabet.
Der kom et forslag fra Studerendes Idrætsmedicinske Selskab om et samarbejde med dem.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg, og afsluttede generalforsamlingen.
Bent Wulff Jakobsen, afsluttede mødet med at takke dirigenten for god mødeledelse, samt at sige en stor tak til Arne Gam, som
efter 6 år i bestyrelsen ikke kunne genvælges. Arne har altid haft sin helt egen måde at se tingene på, og har på den måde bidraget
til mange gode diskussioner og debatter i bestyrelsen. Arne kunne desværre ikke deltage i årsmødet, da han var på ferie i Frankrig.
***

Referatet således godkendt.

Dragør, den ……….april 2005 Århus, den ……….april 2005

Dirigent Henrik Aagaard Formand Bent Wulff Jakobsen
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