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Generalforsamling

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB februar 2011 HAA/lkr
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Ordinær generalforsamling torsdag den 3. februar 2011, kl. 18.45-20.00 på Radisson SAS Blu, H. C. Andersens Hotel, Odense.
I generalforsamlingen deltog: Lars Blønd (formand), Mads Hemmingsen (næstformand), Mogens Strange Hansen (kasserer),
bestyrelsesmedlemmerne Mogens Dam, Jens Olesen, fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, Jacob Astrup, Philip Hansen samt ca. 40
medlemmer af selskabet.
***

ad 1) Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Lars Blønd valg af Henrik Aagaard til dirigent.
Valget skete enstemmigt og med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede af generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 9, idet
generalforsamlingen var indkaldt med opslag til samtlige medlemmer i Dansk Sportsmedicin november 2009 og ved udsendelse af
specificeret dagsorden 22. januar 2010. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
ad 2) Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer
Rikke Beyer, fysioterapeut, Kjeldsgårdsvej 37 C, 1. tv., 2500 Valby
Anders Broegaard, Kiropraktor, Toftegårds Alle 7, 1. th., 2500 Valby
Christina Hammer, Fysioterapeut, Cand.Scient. i humanfysiologi, Poppelgade 2, 4. th. 2200 København N
Aske Linde Mikkelsen, Cand.Scient. idræt, Trillegårdsvej 11, st.mf., 8210 Århus V.
ad 3) Formandens beretning
Lars Blønd gennemgik den skriftlige beretning udsendt med dagsordnen.

DIMS har nu bestået i 53 år og har 591 medlemmer, hvoraf ca. 1/3 er PLO, 85 ekstraordinære medlemmer, 2 æresmedlemmer og
118 diplomlæger, som forventelit vil blive reduceret i den kommende tid, da der skal søges om ny diplomstatus.
Bestyrelsen har det sidste år fået bistand af selskabets tidligere kasserer og bestyrelsesmedlem Lars Konradsen, som har været
uvurderlig sparringspartner.
I 2009 blev der afholdt et visionsmøde hvor der kom afklaring af hovedopgaverne i bestyrelsen. Der er nu kommet styr på
fundamentet og bestyrelsen kunne så gå i gang med yderligere tiltag.
Der har været annonceret i DOS bulletin og vi har haft stand på lægedagene i Bella Centret. Der forventes tilsvarende annonceret i
rheumatologernes blad, samt i Månedsskrift for praktisk lægegerning.
Kongresmanualen er blevet revideret, hvilket gør at det bliver nemmere i fremtiden at arrangere kongres.
Der arbejdes i øjeblikket på at alle DIMS dokumenter bliver lagt ud på en central platform/Webhotel, for at sikre at vigtige
dokumenter ikke går tabt.
Den skandinaviske kongres i København, 2010 blev en succes med 450 deltagere, som gav underskud, hvilket blev lidt større end
budgetteret. Scandinavian Foundation har dog støttet kongressen med 56.000,Bestyrelsen har brugt meget tid på at finde et nyt attraktivt kongressted, og pris og størrelse har gjort at kongressen 2012 afholdes i
Kolding. Prisen er reduceret væsentligt og det vil blive brugt på at tillokke flere deltagere med foredragsholdere der er lidt dyrere.
Hjemmesiden er under revidering med nyheder. Webmaster Eilif Hedemann er godt i gang og der arbejdes på at lave et login til
Scandinavian Journal direkte fra hjemmesiden.
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Der er også ved at blive udarbejdet en diplomlægeguide, med et Danmarkskort som viser hvor i landet der er diplomlæger. Man kan
selv gå ind og ændre i kontaktoplysningerne og hvor synlig man har lyst til at være.
FFI er fortsat DIMS vigtigste samarbejdspartner både når det kommer til uddannelsesudvalget, Dansk Sportsmedicin og
kongressen.
Der er også en tæt kontakt til Team Danmark, hvilket har resulteret i at Team Danmark har fået en geografisk liste over DIMS læger
med diplomlægestatus.

Studenter organisationerne SIMS og IM er der også en god kontakt til. Der har således i samarbejde været afholdt 2 mini
symposier, samt DIMS har været involveret i en studenterdag hvor Idrætsmedicin var et af emnerne.
Vinderne af foredragskonkurrencen ved kongressen i 2009 og 2010 præsenterede deres arbejder ved ESSKA kongressen i Oslo i
2010.
Niels Christian Kaldau tog til det Svenske årsmøde, og samlede inspiration ved tennissymposiumet, som led i forberedelse til det
DIMS efterårssymposium, hvor han var hovedarrangør.
Dansk Sportsmedicin har udover medlemmerne i de FFI/DIMS ca. 80 abonnenter.
Der har længe manglet en læge til redaktionsposten, der foreligger nu 2 ansøgninger.
Der blev startet på en frisk med bladet og med en ny redaktion, hvilket har betydet at der er sagt farvel til Per Hölmich, Bent Wulff
Jakobsen, Bent Lund, Peder Berg, Kristian Thorborg og Gitte Vestergaard, og der skal lyde en stor tak for indsatsen i mange år.
Den ny redaktion har fundet sit fodfæste og der er sket en ændring i bladets forside-layout, og der vil løbende komme nye
ændringer.
Alle opfordres til at henvende sig til redaktionen hvis de har noget de synes der er interessant til bladet.
I Scandinavian Foundation er det vigtigste medlemsbladet, og overskuddet herfra tilfalder Foundation, som blandt andet stiller
underskudsgaranti til Scandinavian Congress og tilskud til at sende unge forskere til kongresser i udlandet.
Impact-factoren er oppe på 2,3, og kun 18% af indsendte artikler godkendes.
Michael Kjær påtænker at stoppe som redaktør indenfor det næste år, så bladet skal ud og finde en ny ansvarshavende redaktør.
Michael Kjærs fratræden bliver et stort tab for bladet og han bliver svær at erstatte.
Inge Lise Kanstrup vil forsøge at starte en håndbold-interessegruppe, med fokus på Dame VM i 2014.
Bestyrelsen arbejder videre på ekspertgrupper og vil prøve inden for 10-15 emner at finde eksperter som har skrevet artikler, eller
bemærket sig, således at DIMS ved forespørgsler kan henvise dertil. Det er tanken at denne person sender artikler videre til Eilif så
det kan komme på hjemmesiden.
Lars Blønd spurgte om medlemmerne til generalforsamlingen mente at det er værd at
gå efter:
Marianne Backer, fortalte at der har været arbejdet i mange år på at lave en ekspert-liste, da det kan være svært at pege nogen ud,
men synes ikke bestyrelsen skal give op, for det vil være et kanon værktøj.

Spørgsmål fra salen:
Henrik Aagaard: Synes det er meget positivt at bestyrelsen med mange nye medlemmer, kan melde ud at de er ved at finde sig selv
og er blevet visionær. Vil dog gerne spørge ind til diplomlægerne, som forventeligt vil dale. Kan man gøre noget aktivt for at højne
niveauet?
LB: Det er rigtigt at en revision af diplomlægestatus, kan medføre et fald i antallet af diplomlæger, hvilket selvfølgelig er ærgerligt.
Baggrunden for at luge ud, er at der sker løbende en ændring i den måde vi arbejder på. Der er nogle der markedsfører sig på at
være diplomlæge, men ikke har været til et årsmøde i 10 år. Det er vigtigt at diplomlæger har fagligheden i orden ellers kan de ikke
opretholde diplomlægestatus.
Diplomudvalget/uddannelsesudvalget kunne sende de diplomlæger, der står til at miste deres diplomlægestatus en advarsel om at
indsende point.
Tommy Øhlenschlæger: Der er mange der bruger det som et aktiv nu i forhold til tidligere. DIMS står som garant for uddannelsen.
Er der planer om at graderer statussen til grad 1 og 2 diplomlæge, således at eksamen har højere diplomstatus end almindelig
diplomlægestatus?
I uddannelsesudvalget har man snakket om at man i fremtiden skal eksaminere alle diplomlæger, således at man har en så høj
status på uddannelsen som muligt.
Tommy Øhlenschlæger: FFI har været rigtig gode til at markedsføre deres eksamen.
Philip Hansen: UU er gået i gang med at ensrette kurserne til en ensartet kvalitet øst og vest, og der bliver samtidig strammet lidt op
på kursusindholdet.
Det blev pointeret at det ikke er særligt synligt hvordan man skal søge om diplom og CME i tidsskriftet. Det er svært at overskue, og
det blev foreslået at man kan ved kongres og kurser udleverer blanketter, til brug ved diplomlægestatus-opretholdelse, hvor der
direkte står at det kan bruges dertil,
JA svarede at der vil blive strammet op på hvordan og hvor man kan søge om diplomlæge-point.
Kan det evt. automatiseres at diplomkurserne og kongres-point kommer ind på en liste. Så ikke man er tvunget til at finde gamle
beviser frem ved ansøgning.
PH: Det er lidt vanskeligt at lave en central opdatering, når der også er internationale kongresser og kurser som giver point.
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Marianne Backer foreslog at alle der deltager på Trin-1, trin-2 og årsmøderne registreret i en database. Det er muligt at få fornyet
sit diplom bare ved at være til årsmøderne hvert år. Det vil være en kæmpe lettelse for diplomudvalget og for medlemmerne hvis det
skete automatisk.
Dirigenten konstaterede at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

ad 4) Beretning fra Uddannelsesudvalget
Jacob Astrup gennemgik formandsberetningen, som forelå ved generalforsamlingen og fortalte at uddannelsesudvalget er ved at
have fundet deres ben. JA overtog formadsposten efter Thøger Krogh. De har måttet sande at det kræver lidt tid at komme ind i alt.
Der er kommet en ny sekretær for UU, som hedder Majbrit og arbejder i Silkeborg, hvilket har været en stor lettelse.
Økonomien i uddannelsesudvalget ser fornuftig ud og UU kommer ud af 2010 med et overskud på kr. 30.000,- og der vil derfor ikke
blive søgt om tilskud fra hoved-bestyrelsen. Det giver lidt råderum for at lave nogle andre spændende kurser.
Der har været afholdt en arbejdsweekend/visionsmøde i januar, hvor kursusmanualerne for Trin-I og II blev revideret, da indholdet
og økonomien ikke har været identisk på øst og vest kurserne, og Trin-II pensum er up-to-date. Begge kurser skal omfatte 40 timer.
Trin-II bestræbes på at blive afholdt på BBH, da forholdene absolut er de bedste.
Der arbejdes med reglerne omkring dispensation for trin-I. Der kan ikke opnås dispensation for Trin-II.
Der er ikke afholdt eksamen i 2010, UU har indstillet til hovedbestyrelsen at eksamen bliver obligatorisk efter Trin-II for at opnå
diplomlægestatus.
Der har været afholdt ketcherkursus med FFI, som desværre blev afholdt samtidig med SAKS mødet, så deltagerantallet kunne godt
have været bedre.
Uddannelsesudvalget har en masse nye tiltag med fælleskurser med FFI, og der er tale om et fodboldkursus, håndboldkursus og et
ultralydskursus.
Inge Lise Kanstrup vil starte en håndbold-interessegruppe.
Lægeforeningen har anmodet om bistand med undervisere til et en-dages kursus, og UU har planlagt at stille op med både
undervisere og program

Jan Rømer er ved at udarbejdet et brush-up kursus som er møntet på de praktiserende læger.
Med hensyn til valget er der 3 på valg, og 2 som modtager genvalg, og UU vil derfor bevare den kontinuitet der er opbygget, og det
tegner til at blive et spændende 2011.

Spørgsmål fra salen:
Det blev kommenteret at som civilist på et kursus med et meget stort hold soldater, godt kan føle sig lidt udenfor, selvom der til
gengæld var masser af undersøgelsesmateriale.
Jesper Petersen fortalte at på Trin-1 kurset her i foråret allerede er 14 civile tilmeldt, og at UU er opmærksom på at forholdet gerne
skal være så lige som muligt.
Såfremt Trin-II afholdes fast på Bispebjerg Hospital, skal man selv sørge for indkvarteringen, og det er noget dyrere at bo i
København. UU blev spurgt om det har været med i deres overvejelser.
JA: UU vægter det faglige indhold højere end indkvarteringsmulighederne, samt at der er billigere steder i København
Dirigenten konstaterede at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt
ad 5) Beretning fra eventuelle andre udvalg
Der var ikke indkommet beretninger fra andre udvalg.
ad 6) Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. januar 2010 til 31. december 2010
Mogens Strange Hansen gennemgik regnskabet, som forelå ved generalforsamlingen.
Kontingentindtægten har været nogenlunde støt.
Lægeforeningen har kørt posteringerne ind i et nyt system, hvor MSH har konteret i det gamle system, så der er gået rigtig meget
tid med at ryddet op i alle posterne.
Det endte med et underskud på 2010 kongressen på 39.000,- Der var givet et tilskud fra Foundation på 56.000,Kontorhold har været lidt højere end normalt, da DIMS havde en stand på lægedagene i Bella Centret, hvilket både gav nye
medlemmer og nye kontakter til potentielle udstillere.
Årsregnskab udmunder i et underskud på kr. 23.000,-, hvilket bestyrelsen synes er acceptabelt med den store udgift på den
skandinaviske kongres.
MSH kiggede regnskabet igennem inden generelforsamlingen, og der var indsneget sig en lille fejl med en postering på 51.000, og
efter alle konti og regnskaber er gennemgået stemmer aktiver og passiver overens.
Dirigenten konstaterede at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt
ad 7) Fastsættelse af kontingent.
MSH gennemgik budgettet for 2011, og foreslog at kontingentet fastholdes på kr. 1050,-
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Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til budgettet, og at forslaget om en fastholdelse af kontingent var godkendt.
ad 8) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet noget forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.
Ad 9) Valg
a) Valg til bestyrelsen
a1) Valg til bestyrelsen for to år
Mads Hemmingsen, Odense og Jens Olesen, Aalborg afgår efter tur og er begge villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller at der
foretages genvalg. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Mads Hemmingsen og Jens Olesen var genvalgt for 2 år.
a2) Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Philip Hansen, København, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter
Philip Hansen var genvalgt for et år.
a3) 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 til uddannelsesudvalget for 2 år
Formand Jacob Astrup, Silkeborg og ordinære medlem Niels Christian Kaldau afgik efter tur, og ønsker genvalg. Ulrich Fredberg,
afgik efter tur og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob Astrup og Niels Christian Kaldau samt nyopstillede
Søren Geil Kjær og Jesper Blegvad. Der var ikke indkommet andre
forslag hvorefter Jacob Astrup, Niels Christian Kaldau, Søren Geil Kjær og Jesper Blegvad var valgt for to år.
c) Valg af revisor for to år
Finn R. Jahnsen, København, afgår efter tur, og ønsker ikke genvalg, og det var bestyrelsens ønske at spørge ud i
generalforsamlingen, om der var en af de tilstedeværende ved generalforsamlingen, der har lyst til at påtage sig posten. MSH
fortalte lidt om hvad jobbet indebærer og Lars Konradsen supplerede med at det kun er en slags stikprøvetagning, idet at
Lægeforeningen allerede foretager en revision af regnskabet.
Lars Konradsen, vil gerne påtage sig revisorposten og der kom ikke andre forslag, hvorefter Lars Konradsen blev valgt for 2 år.
d) 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
Lars Blønd fortalte kort at der var arbejdet på at den nationale kongres i 2012 blev slået sammen med den Skandinaviske
fælleskongres i Malmö. Af forskellige årsager kunne dette ikke lade sig gøre. Initiativet var ellers godt.
Den skandinaviske kongres falder imidlertid sammen med ESSKA kongressen 2012, som er den store ortopædkirurgiske kongres,
og der arbejdes derfor på at flytte den skandinaviske til september 2012.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg og afsluttede generalforsamlingen.
Lars Blønd afsluttede mødet med at takke dirigenten for god ro og orden.

Henrik Aagaard Lars Blønd
Dirigent, formand,
Dragør, den Greve, den
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