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Generalforsamling
REFERAT

Ordinær generalforsamling fredag den 12. marts 2004 kl. 15.00-16.30 i DGI-Byen, København.

Medlem-start
Medlemmer
Årsmøder - Arkiv
Referater
Artikelreferater
Reference- programmer

I generalforsamlingen deltog Klaus Bak (formand), Arne Gam (næstformand), Bent Wulff Jakobsen (kasserer),
bestyrelsesmedlemmerne Inge Lunding Kjær, Andreas Hartkopp, Kjeld B. Andersen, Lars Konradsen (suppleant), fysioterapeut
Gorm H. Rasmussen, samt ca. 45 medlemmer af selskabet.
***

ad 1) Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Klaus Bak valg af Per Hölmich til dirigent. Valget skete enstemmigt og med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes §9, idet generalforsamlingen
var indkaldt ved opslag til samtlige medlemmer i Dansk Sportsmedicin november 2003, og ved udsendelse af specificeret
dagsorden 6. marts 2004. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

ad 2) Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer:
Studerende Idrætsmedicinske Selskab (SIMS), c/o Eva Kjøller Westh, København, Kiropraktor Jan-Anders Sørensen, Skødstrup,
Medicinstuderende Anja Falk Riecke Hardtmann, København, Medicinstuderende Birgit Falk Riecke Hardtmann, Frederiksberg C.

ad 3) Formandens beretning
KB gennemgik den skriftlige beretning, der var udsendt med dagsordnen.
Blandt andet fremhævede KB at selskabets hjemmeside er blevet revideret, og opfordrede alle til at gå på nettet og se med egne
øjne.
Siden sidste generalforsamling i november 2002, har der været en lille stigning i indmeldte i selskabet. På trods af at kongressen i
år, falder meget tæt på AAOS mødet i USA og 7.SCMSS møde 25.-27. marts, er der alligevel gode tilmeldingstal.
Diplomuddannelsen gik i luften efter sidste generalforsamling, og siden da har 80 opnået diplom. Uddannelsen har generelt fået en
god modtagelse af selskabets medlemmer.
I forhold til Scandinavian foundation of Medicine and Science in Sports, er abonnementsprisen steget. Dansk Idrætsmedicinsk
Selskab var for 1½ år siden forudseende og hævede kontingentet, hvor svenskerne nu gerne vil have at abonnementet skal være
valgfrit pga. prisstigningen. Impact factor er fra 2001 til 2002 steget væsentligt fra 0,88 til 1,12%.
I øvrigt fremhævede formanden at det er den første fælles FFI-DIMS kongres, og alle håber på et godt samarbejde, og har derfor
allerede booket SAS-Radisson frem til år 2010.
Selskabet er godt i gang med at udarbejde referenceprogrammer med idrætsmedicinsk relevans, og Lars Konradsen og Kjeld B.
Andersen er godt i gang med at udarbejde forslag til og tidsplan for udarbejdelse af program for akillessenesmerter.
Til slut takkede Klaus Bak af som selskabets formand. KB har valgt at gå 1 år før tid, og vil gerne takke alle der har fungeret i
bestyrelsen siden 1992 for et godt samarbejde.
Formandens beretning blev herefter uden yderligere kommentarer godkendt med akklamation.

4) Beretning fra uddannelsesudvalget
Henrik Aagaard gennemgik den skriftlige beretning, der var udsendt med dagsordnen.
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Udvalget er siden sidste generalforsamling ændret meget i sammensætningen, idet 8 mænd er blevet til 4 kvinder og 4 mænd.
Trin I Øst i Jægersborg har Marianne Backer overtaget som kursusleder.
Skisportskurset i efteråret 2003 i Sölden, havde 32 tilmeldte, og fik god kritik. Til gengæld var der kun 21 tilmeldte i år, hovedsageligt
læger, så der skal foretages nogle ændringer til næste kursus.
Trin 1 Vest, har også fået ny kursusleder, Søren Kaalund.
Trin 2 Vest, havde Peter Faunø og Bent Wulff Jakobsen som kursusledere. Der var 19 deltagere, og god kritik.
Kurset for træning af ældre, blev i første omgang aflyst pga. manglende tilmelding, men pga. efterspørgslen, forsøges det
gennemført i 2005.
Man vil prøve at afholde et golfkursus i uge 38 i 2004, inspireret af et lignende kursus i Sverige sidste år.
Regnskabet for forløbne regnskabsår blev gennemgået.
Der har været kursusudgifter for i alt kr. 33.000,- og et årsresultat på kr. 51.000,Udannelsesudvalget økonomi ramte ellers bundlinien sidste år, idet man ikke havde sendt budget til hovedforeningen, og udgifterne
havde været større end refusionen.
Det samt manglende tilskud fra militæret til Trin 1 kurset, gjorde at indestående faldt fra ca. kr. 300.000,- til kr. 931,Uddannelsesudvalget har fået ny sekretær, Lissi Petersen har arbejdet for udvalget siden 1997, og selskabet takker for hendes
gode engagement. Ny sekretær hedder Pia Søderberg og arbejde ved Idrætsmedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital.
Pierre Schydlowsky og Henrik Aagaard stopper i Udannelsesudvalget, og vil gerne begge to sige tak for denne gang, det har været
godt og meget inspirerende.
På forespørgsel om kommentarer fra salen, kommenterede Finn Johansen at FFI-UU skulle overveje om man vil fortsætte
skisportskurset, bookingen skal i så fald foregå lang tid i forvejen. Per Hölmich pointerede (udenfor dirigentrollen), at der sad
mange med mere end 10-12 års erfaring i kurser, som står klar med råd og vejledning.
Kommentarer til regnskabet lød på manglende oversigt over aktiver/passiver, hvilket fremover vil fremgå af regnskabet fra
uddannelsesudvalget, hvilket også er foreslået under vedtægtsændringerne.

5) Beretning fra eventuelle andre udvalg
Vedrørende Dansk Sportsmedicin, se venligst kommentar i formandens beretning.

6) Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. oktober 2002 til 31. december 2003.
Bent Wulff Jakobsen gennemgik det reviderede regnskab, og fremhævede blandt andet at udgiften til bestyrelsen er mindre end
budgetteret, dette skyldes til dels færre møder. Den store post på regnskabet er Scandinavian Journal of Medicine and Science in
Sports, på kr. 200.000,- , hvilket er billigere end tidligere, idet bladet bliver fremsendt fra England, og selskabet derved sparer
momsregistrering. En anden stor post er Dansk Sportsmedicin på kr. 80.000,Alt i alt et overskud på 31.484, hvilket giver selskabet en balance på kr. 538.572,Selskabets aktiver (og egenkapital) er således på kr. 533.883,-. Bent Wulff Jakobsen pointerede kraftigt at det ikke er selskabets
formål at lave overskud, men at det gør tilskud til tidsskriftet og uddannelsesudvalget nemmere – idet der ikke skal optages lån til
dækning af disse poster.
Revisoren Finn Jahnsen har gennemgået og godkendt regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

7) Fastsættelse af næste års kontingent
Bent Wullf Jakobsen fremlagde næste års budget.
Næste års kontingent blev foreslået uændret og blev godkendt sammen med næste års budget.

8) Behandling af indkomne forslag
Følgende forslag fremlagt af bestyrelsen, blev debatteret og godkendt.
a) Bestyrelsen forslår ændring i vedtægternes §4, stk. 1 vedrørende
uddannelsesudvalget, ”….for udvalgets virksomhed samt de af selskabet initierede kurser med ansvar overfor bestyrelsen”, foreslås
ændret til ”…. for udvalgets virksomhed som skal godkendes af bestyrelsen inden budgetåret”.
b) Ændringer i vedtægternes §9, stk. 1. ”Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst en
måneds varsel”, foreslås ændret til ”Indkaldelse skal ske med mindst en måneds varsel.
Der var en del kommentarer fra salen og en god diskussion, hvorefter der blev foreslået og godkendt ændring af vedtægten til,
”Indkaldelse skal ske med mindst en måneds varsel til samtlige medlemmer”.
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c) Forslag om udnævnelse af æresmedlem
Per Hölmich og bestyrelsen havde indstillet udnævnelse af Finn Bojsen-Møller til æresmedlemskab i Dansk Idrætsmedicinsk
Selskab. Ifølge vedtægternes §10 kan indstilling til æresmedlemskab ikke gøres til genstand for diskussion ved generalforsamlingen.
Finn Bojsen-Møller blev i 2003 70 år og gik på pension fra Medicinsk-Anatomisk Institut. Imidlertid har instituttet bedt Finn om at
fortsætte som ekstern lektor i biomekanik, hvilket har resulteret i at Finn arbejder mere end da han var ansat på instituttet. Finn har
altid været meget aktiv inden for medicin og senere idrætsmedicin siden den spæde begyndelse i 1960’erne og 1970’erne, og kan
spores i stort set alle kurser, og menes at have undervist næsten alle idrætmedicinere i Danmark. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
er meget stolte af at kunne udnævne Finn Bojsen-Møller som æresmedlem i selskabet, og Finn Bojsen-Møller blev meget glad og
stolt af anerkendelsen.

9) Valg
a) Valg til bestyrelsen
1) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Inge Lunding Kjær, Aalborg, Bent Wulff Jakobsen, Århus og Kjeld B. Andersen,
Sunds, afgik alle efter tur, og ifølge vedtægternes §7, stk. 5, kunne der ikke ske
genvalg af ILK og BWJ. Kjeld B. Andersen, Sunds, var villig til genvalg, og der
var ikke kommet andre forslag, hvorefter Kjeld B. Andersen var genvalgt for to år.
Bestyrelsen havde foreslået Lars Konradsen, Hillerød og Marianne Backer,
København valgt, der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Lars Konradsen, og
Marianne Backer var valgt for to år.
2) Valg af formand for to år
Klaus Bak, København, afgår uden for tur, og bestyrelsen havde foreslået valg af Bent Wulff Jakobsen, Århus. Der var ikke kommet
andre forslag, hvorefter Bent Wulff Jakobsen var valgt som formand for to år.
3) Valg af ekstraordinært bestyrelsesmedlem for to år
Bente Andersen, København, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter
Bente Andersen, København var valgt for to år.
4) Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år
Lars Konradsen, Hillerød, afgik efter tur, og blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen havde foreslået valg af Mogens
Strange Hansen, Silkeborg. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Mogens Strange Hansen var valgt for et år.
5) Valg af suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år
Gorm H. Rasmussen, Århus, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter
Gorm H. Rasmussen var genvalgt for et år.
b) Valg af medlemmer til uddannelsesudvalget for to år
Marianne Backer, København, afgik efter tur.
Peter Faunø, Åbyhøj, afgik efter tur.
Pierre Schydlowsky, vedbæk, afgik efter tur.
Henrik Aagaard, Dragør, afgik efter tur.
Henrik Aagaard og Pierre Schydlowsky genopstillede ikke.
Marianne Backer, København, Peter Faunø, Åbyhøj, Christoffer Brushøj, København, Inge Togo, København, Søren Kaalund,
Ålborg og Henrik Staunstrup, Århus var opstillet til valg.
Efter en kort præsentation af alle opstillede kandidater, blev der foretaget en anonym, skriftlig afstemning, hvorefter Marianne
Backer, Peter Faunø, Christoffer Brushøj og Søren Kaalund blev valgt ind i udvalget.
c) Valg af revisor for to år
Finn Jahnsen, København, afgik efter tur, og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter
Finn Jahnsen var valgt for to år.
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d) Valg af revisorsuppleant for et år
Finn T. Østergaard, Esbjerg, afgik efter tur, og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter
Finn Jahnsen var valgt for et år.

10) Eventuelt
Inge Lunding Kjær, Ålborg, demonstrerede selskabets nye hjemmeside for de fremmødte til generalforsamlingen.
Hjemmesiden blev kommenteret af Henrik Aagaard, Dragør, som gerne ville have præciseret på den kommende medlemsliste, om
man er speciallæge, praktiserende læge eller fysioterapeut.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg, og afsluttede generalforsamlingen.
Bent Wulff Jakobsen, afsluttede mødet med at takke dirigenten for god mødeledelse, samt takke for valget som formand med håb
om to gode år.
***
Referatet således godkendt

Værløse, den …… april 2004 Århus, den …… april 2004

Dirigent Per Hölmich Formand Bent Wulff Jakobsen
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