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Generalforsamling
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB marts 2009 TFØ/lkr
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Artikelreferater
Reference- programmer

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. januar 2009, kl. 16.45-18.00 på Radisson SAS, Odense.

I generalforsamlingen deltog: Tommy Friis Øhlenschlæger (formand), Mads Hemmingsen (næstformand), Lars Konradsen
(kasserer), bestyrelsesmedlemmerne Marianne Backer, Mogens Strange Hansen, Mogens Dam, Niels Wedderkopp, fysioterapeut
Gorm H. Rasmussen samt ca. 40 medlemmer af selskabet.
***
Tommy startede med at takke Niels Wedderkopp for hans store engagement i selskabet og ønske ham held og lykke i fremtiden.
Ad 1) Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Tommy Øhlenschlæger 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 2007 og ved udsendelse af
specificeret dagsorden 21. januar 2008. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

Ad 2) Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer
Birgitte Pedersen, fysioterapeut, Bredsten.
Lars Uhrenholdt, adjunkt, ph.d., kiropraktor, Århus N.
Jesper Schandorff, lægeeksamineret fysiurgisk sportsbehandler, København.
Sandra Viig Seitzberg, fysioterapeut, cand. merc., Kokkedal.
Henrik Alvan Mazanti, kiropraktor, Svendborg.
Eva Lysgaard, kiropraktor, Odense M.
Henrik Thorhauge, kiropraktor, Randers.
Kim Bergholdt, kiropraktor, Odense N.
Ad 3) Formandens beretning
Tommy Øhlenschlæger gennemgik den skriftlige beretning udsendt med dagsordnen.
Han konstaterede at selskabet har 594 medlemmer, heraf 222 fra PLO, 89 fra YL, 176
fra FAS, 82 ekstra ordinære medlemmer, 2 æresmedlemmer og de resterende + 70 år.
Der er nu 114 diplomlæger, hvoraf 6 har bestået diplom eksamen. Eksamen fandt sted på BBH, med stor succes. Der er en debat
mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalget om det er en årlig tilbagevenden eller om det kun er hvert andet år.
Der har været arbejdet en hel del med hvilke opgaver selskabet skal varetage igennem årets løb, og bestyrelsen vil definere
selskabets visioner og opgaver senere på året.
Der er ved at blive udarbejdet et nyhedsbrev til alle medlemmer. Vi har fået en liste fra lægeforeningen med mailadresser. Hvert
medlem skal give aktiv tilbagemelding om dette er noget man ønsker fremover.
Det er nu 2 år siden diskussionen om at gøre Dansk sportsmedicin webbaseret eller om den skal blive i sin nuværende papir-form.
Der kan spares i hvert fald kr. 250.000,- årligt, hvis man overgår til den elektroniske udgave. Norge overgik i efteråret til elektronisk
udgave. TØ har aftalt at han kontakter dem om ca. et ½ år og hører deres erfaringer.
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Udgifterne til trykning og porto samt forsendelse bliver dyrere og dyrere.
Bestyrelserne synes kongressen 2008 forløb godt med godt fagligt indhold, og 2009 kongressen er godt i gang.
Journalisten arbejder fortsat for bestyrelserne, men det har vist sig at det er sværere at komme igennem pressemæssigt med
hjertesagen, men det arbejdes der videre på.
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 2009 til 31. december 2009
Lars Konradsen gennemgik regnskabet, som ved generalforsamlingen kun var underskrevet af LK, da det først 2 dage tidligere kom
fra Lægeforeningen. Revisoren har fået det tilsendt, men LK mener det er begrænset hvad der kan være af fejl.
Der er et overskud på kr. 160.000,-, hvilket er voldsomt idet det er meningen at regnskabet bare skal kunne løbe rundt.
Kontingenterne er praktisk talt betalt, så vi er ca. 600 medlemmer.
Kongressen i København sidste år gav et lille overskud.
Selskabet har ikke brugt så mange penge i 2008, Scandinavian Journal har været lidt billigere. Det var planlagt at bestyrelsen skulle
med til Scandinavian Congress, hvilket ikke blev til noget alligevel.
Udgiften til Dansk sportsmedicin ligger på omkring 150.000 kr., men DS vil nedskrive deres kassebeholdning, og har derfor ikke
har bedt om ligeså meget støtte som tidligere.
Medlemstallet er nogenlunde stabilt.
Lars Konradsen gennemgik budgettet for 2009, hvor der planlægges en kongresdeltagelse for hele bestyrelsen.
Lønningerne er steget lidt.
Der er lagt i støbeskeen til gode ideer. Blandt andet kan budgettet tage at årskongressen i København kommer ud med et lille
underskud, eller der kan reduceres lidt i deltagerprisen, så kongressen ikke kommer til at koste mere end i Odense.
Herefter blev ordet givet frit til forslag om tiltag og kommentarer
Per Hölmich foreslog at uanset om FFI vil være med på årskongressen eller ej, om ikke at der kan gives 500 kr,- i rabat til DIMS
medlemmer, samt om man kan gøre det billigere for medicinstuderende, både at være medlem og reducere prisen til kongressen.
TØ kommenterede, og spurgte som det første hvordan vi de unge kommer ind, hvilket der er arbejdet hen imod det det sidste år.
Blandt andet er de medicin-studerendes selskaber i København og Århus, blevet adspurgt om hvordan vi kan hjælpe dem til at
skærpe deres interesse, og de vil fremover være repræsenteret ved vores næste fællesmøde og hvilke tiltag skal der til for at de vil
komme til kongresserne. Ligeledes er det spørgsmålet hvordan de yngre læger med og det har været foreslået i bestyrelsen at de
der afleverer abstracts, poster og lignende, kan få ca. 1000 kr. i reduktion i kongresafgift.
Gorm H. Rasmussen supplerede at Dansk Sportsmedicin kun udkom med 3 numre i 2008, og det har betydet en del på regnskabet.
Bjørn Christau foreslog at det kunne være spændende at lave noget for yngre reumatologer og yngre ortopædkirurger.
TØ kommenterede at de yngre reumatologer er inviteret til Bispebjerg Hospital, hvor der er p.t. 35 tilmeldte.
Det blev ligeledes kommenteret at der er lavet et hvervekursus til yngre reumatologer, hvor der er fokus på idrætsmedicin, hvor
Thøger Krogh blandt andre prøver at få fat i de unge.
Der var også en kommentar om at uddannelsesudvalget generelt har gode kurser til yngre læger, og at det måske mere er på
kongresudgiften der skal hentes noget.
Henrik Aagaard kommenterede at uddannelsesudvalget løbende efterspørger medlemmerne om nye tiltag til nye kurser.
Niels Christian kommenterede at det er en relativt dyr kongres når man selv skal betale udgiften. Måske en halvering af prisen vil
tiltrække mange yngre.
TØ mindede alle om at kongressen er et samarbejde med FFI, og hvis man ser på de hospitals ansatte fysioterapeuter og
studerende, så er de dårligere stillede end yngre læger og at det tydeligt er et punkt der skal arbejdes på det, inden der træffes en
beslutning.
Klaus Bak oplyste at i Foundation forsøges der at trække yngre skandinavere, som ikke er repræsenteret, og at man i Danmark
kunne udgive 5-6 legater med dækning af kongressen, til dem der kommer med noget til kongressen.
Per Hölmich foreslog at DIMS i gruppen fortsat frit kan vælge at belønne en bestemt gruppe og give 500-1000,- kr. i tilskud, hvor
dette går over kongresbudgettet, og derfor ikke kommer på FFI budget.
TØ kommenterede at det vil være svært at kontrollere hvor stor udgiften bliver, når det er noget for noget, frem for at tage en helt
gruppe.
Per Hölmich synes ikke det kan være FFIs problem at DIMS gerne vil give en billigpris til en bestemt gruppe.
Det blev også foreslået at give de første 30 yngre læger der tilmelder sig kongressen, en rabat på kr. 1000,-
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Bjørn Christau forespurgte om Lægernes Pensionsbank kunne tænkes at have en god rente frem for Lægeforeningen.
Lars Konradsen kommenterede at der er 2 bankkonti samt at Lægeforeningen giver en bedre rente.
Bestyrelsen foreslår samme kontingent i 2009.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til budgettet, og at forslaget om en fastholdelse af kontingent var godkendt.
Ad 4) Beretning fra Uddannelsesudvalget
Søren Kaalund gennemgik den udsendte formandsberetning, herunder sammen-sætningen af udvalget.
Dernæst gennemgik SK de afholde kurser. Blandt andet har der tidligere været afholdt fod-løbekursus i Aalborg, hvor der var 38
tilmeldte. Derfor blev det besluttet at tilbyde kurset igen, og dette kursus er netop gennemført med 37 tilmeldte, ligeligt fordelt mellem
FFI og DIMS medlemmer.
Der har også været afholdt Børn og Idræt med 19 deltagere, kun med kr. 3000,- i underskud. Samt trin-I kursus på Jægersborg
med 30 deltagere, god evaluering og et overskud på kr. 12.000,-.
Trin-I Vest kurset havde 25 deltagere med god evaluering og et overskud på kr. 5000,Der har også været afholdt diplomeksamen med 6 eksaminerede Diplomlæger. Michael Kjær ledede og Søren Kaalund var sensor.
Udgiften var på kr. 5000,- i det hele. Eksamen gik godt og de bestod alle. Eksamen bestod både af en mundtlig del og en multiple
choise-del. Det er bestyrelsens og uddannelsesudvalgets helt klare opfattelse at eksamen vil være et krav i fremtiden, for at få de
gode stillinger.
Der blev aflyst et ro-kursus, da der kun var 14 tilmeldte. Man valgte at lægge det ned på grund af økonomien.
Det er i uddannelsesudvalget besluttet at afholde Trin II igen i 2009, og Peter Faunø vil gerne forestå dette på Idrætsklinikken i
Århus. Eksamen er planlagt til 2010.
Fod-løbe- kursusset havde en god økonomi med 38 deltagere.
Uddannelsesudvalget har igen besluttet ikke at bede om tilskud fra hovedbestyrelsen, Der er ikke overskud på kurserne, men nok til
at det kører rundt. Der er p.t. kr. 78.000,-. På budgettet er der ca. kr. 58.000,- og budgetteret med ca. kr. 40.000,- i udgifter, så der
budgetteres med et overskud på ca. kr. 18.000,Valg til UU: Henrik Rømer, Jens Pørkeni og Jens Søndergaard stopper i uddannelsesudvalget, og der skal lyde en stor tak for deres
engagament.
Søren lavede en hurtig opremsning af de opstillede
Spørgsmål fra salen:
HAA: Spurgte med hensyn om terminer trin-II, alternere øst /vest, hvordan det løses i fremtiden.
SK kommenterede at trin vest er planlagt til efteråret og på idrætsklinikken i Århus, samt eksamen i foråret i 2010, hvilket dog
afhænger af hvor mange der melder sig til trin-II, og dernæst vil det blive bestemt om eksamen kan gennemføres.
Bent Wulff Jakobsen: Adspurgte om det næste år kan arrangeres at regnskabet er opstillet mere overskueligt, samt at det
fremlægges på generalforsamlingen, så medlemmerne kan se at der er orden i regnskabet.
Ad 9) Valg
a) Valg til bestyrelsen
a1) Valg til bestyrelsen for to år
Mads Hemmingsen, Odense afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller at der foretages genvalg. Der var ikke
kommet andre forslag, hvorefter Mads Hemmingsen var genvalgt for 2 år.
Niels Wedderkopp, afgår udenfor tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Jens Olesen, Aalborg til posten. Der var ikke
kommet andre forslag og Jens Olesen blev herefter valgt til posten for 2 år.
a2) Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for 1 år
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.
a3) Valg af suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år:
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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
Ordinære medlemmer Henrik Rømer, Fredensborg, Mads Søndergaard, Frederikshavn og Jens Poerneki, Vissenbjerg, afgik alle
efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Ulrich Fredberg, Tilst, og Jacob Astrup, Ry. Der var ikke indkommet
andre forslag, hvorefter Ulrich Fredberg, og Jacob Astrup var valgt 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
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg og afsluttede generalforsamlingen.
Tommy Frisgaard Øhlenschlæger afsluttede mødet med at takke dirigenten for god ro og orden.

Referatet således godkendt.

Henrik Aagaard
Dirigent
Tommy Frisgaard Øhlenschlæger
formand
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