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Generalforsamling
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
Ordinær generalforsamling 12. november 1999
Herning Kongrescenter
I generalforsamlingen deltog Klaus Bak (formand), Finn Johannsen (næstformand og formand for uddannelsesudvalget), Bent W.
Jakobsen (kasserer), bestyrelsesmedlemmerne Arne Gam, Inge Lunding Kjær, Lars Konradsen (suppleant) og fysioterapeut Leif
Zebitz samt ca. 30 medlemmer af selskabet.
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ad 1) Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Klaus Bak valg af Erik Darre til dirigent. Valget skete enstemmigt og med akklamation. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 9, idet indkaldelse var udsendt den 7.
oktober 1999 og endelig dagsorden den 2. november 1999. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
ad 2) Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer: Fysioterapeut Dorte Malene Andersen, Hjørring,
fysioterapeut Henrik Bjørnskov, Roskilde, og fysioterapeut Claus Lasse Mortensen, Vedbæk.
ad 3) Formandens beretning
Klaus Bak supplerede kort den skriftlige beretning, der var udsendt med den endelige dagsorden. På bestyrelsens vegne foreslog
han overlæge, dr.med. Jens Halkjær Kristensen udnævnt til æresmedlem af selskabet. Udnævnelsen godkendtes med akklamation.
Jens V. Bruun spurgte, om DIMS ikke burde med på dadlnet, og hvad grunden var til, at DIMS ikke er anført blandt de
videnskabelige selskaber under Dansk Medicinsk Selskab. Med hensyn til anerkendelse af idrætsmedicin foreslog han skriftlig
henvendelse til sundhedsministeren og forespørgsel til ministeren via et af de politiske partier, idet han mente, at sagen kunne
fremmes gennem en sådan forespørgsel. Klaus Bak svarede, at bestyrelsen ville tage dette forslag til efterretning. Dirigenten
konstaterede, at der ikke var andre indlæg til beretningen, og at såvel den skriftlige som den mundtlige beretning var godkendt.
ad 4) Beretning fra uddannelsesudvalget
Finn Johannsen supplerede den skriftlige beretning, som var udsendt med den endelige dagsorden. Han beklagede
begrebsforvirringen med hensyn til DIMS trin I og II kurser og PLOs trin I og II kurser, idet de to kurser ikke kan sidestilles. Han
fremhævede den ændring, der var sket af DIMS trin II kurset, som var blevet mere praksisrelateret, og som fremtidigt planlægges
afholdt alternerende øst og vest for Storebælt som et årligt fire dages kursus over en forlænget weekend. Evalueringen af det netop
afholdte trin II kursus i Århus var god, men der var også punkter, som skal ændres næste år. Han beklagede, at det havde været
nødvendigt at aflyse det planlagte kursus i håndboldmedicin i forbindelse med kvindernes håndbold-VM, idet Dansk Håndbold
Forbund ikke havde reserveret de lovede billetter til kampene. Han forelagde regnskab for udvalgets virksomhed ved overheads.
Sven Bugge fandt ikke, at regnskabet gav udtryk for aktiviteten, og ønskede et fuldt regnskab for de enkelte kurser. Per Hölmich
gjorde opmærksom på, at kurserne på La Santa afholdes i Lægeforeningens regi, og han håbede i egenskab af underviser på
dette kursus, at begrebsforvirringen mellem DIMS-kurserne og PLO-kurserne afklares, men han fandt, at DIMS trin I og trin I på La
Santa svarer meget godt overens. Finn Johannsen fremhævede som en væsentlig forskel, at der er patienter på DIMS trin I kurset.
Søren Skydt Kristensen sagde, at de praktiske indslag på kurset får den bedste evaluering, hvorfor man skal fortsætte med at
basere trin I på dette, og at der er en begrænset mængde personer til at deltage i sådanne kurser. Han mente, at der kun ville være
grundlag for et årligt trin I kursus, hvis man ikke havde forsvaret med. Finn Johannsen ønskede størst mulig deltagelse af
praktiserende læger, så man får en større omsætning. Per Hölmich gjorde opmærksom på det økonomisk fordelagtige i at afholde
internatkurser på La Santa eller et skisportssted i forhold til prisen i Danmark, og på, at rekreative aktiviteter er en ekstra attraktion i
forbindelse med kurser. Allan Butans Christensen sagde, at en vej til at få flere med på kurserne kunne være at underbudgettere
kurserne. Finn Johannsen fandt dette i orden så længe, der er penge, men satte spørgsmålstegn ved at gøre det på langt sigt. Man
kunne måske bruge penge på at udvikle nye kursustyper, men de årlige kurser må være kontinuerlige i indhold og pris. Allan
Butans Christensen fandt, at DIMS må afsætte penge til kurser, og at det nuværende årlige beløb ikke er stort. Finn Johannsen
sagde, at grunden til, at der er midler til rådighed for uddannelsesudvalget, er de midler, der er overført fra Rigshospitalet fra
tidligere kurser. Søren Skydt Kristensen satte spørgsmålstegn ved, hvor meget man skal gøre kurserne brugerorienterede under
henvisning til, at der er udarbejdet målbeskrivelse for kurserne. Henrik Aagaard sagde, at der kunne ske ændringer af kurserne
hen ad vejen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der foreligger udarbejdet kursusbeskrivelser som et skandinavisk kompromis op
til trin III kurserne. Bent W. Jakobsen sagde, at der ved drøftelsen af sidste års budget var blevet lagt op til, at uddannelsesudvalget
gerne må koste noget, og at hensigten er, at midlerne skal anvendes til at udvikle nye aktiviteter. På spørgsmål fra Per Hölmich om
prægraduate kurser svarede Finn Johannsen, at der i Odense er afholdt aftenmøder betalt af Institut for Almen Medicin, og Bent
W. Jakobsen oplyste, at der i Århus er afholdt et antal gratis kurser. Til de første kurser var der bevilget 10.000 kr., hvortil kom
sponsorer, deltagerbetaling og lavere honorering af foredragsholdere. Han sagde, at DIMS gerne er fødselshjælper, og at tiden må
vise, om universiteterne vil være med næste år. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg til uddannelsesudvalgets
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beretning, og at beretningen kunne godkendes.
ad 5) Beretning fra eventuelle andre udvalg
Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports Der blev ikke aflagt særskilt beretning vedrørende Foundation og
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, idet dette punkt var omfattet af formandens beretning. North European
Chapter of Sports Medicine (NECSM) - European Federation of Sports Medicine (EFSM) Per Hölmich havde medbragt skriftlig
beretning og aflagde en mundtlig beretning om sin deltagelse som repræsentant for DIMS på årsmøde i NECSM og kongres i
EFSM i Østrig i september 1999. DIMS har siden stiftelsen i 1979 været medlem af North West European Chapter of FIMS - efter
omstrukturering for et par år siden nu North European Chapter of Sports Medicine - hvor de skandinaviske lande har spillet en
rimeligt dominerende rolle. I relation til EU har middelhavslandene været aktive med henblik på at få etableret idrætsmedicin som et
speciale. European Federation of Sports Medicine var blevet stiftet i 1997 i Portugal med henblik på at koordinere den
idrætsmedicinske uddannelse i Europa og afholdelse af europæiske kongresser under den internationale idrætsmedicinske
sammenslutning, FIMS. Hollænderen Jan Aghina er generalsekretær i EUs Commission Permanente og meget optaget af at få
idrætsmedicin anerkendt som A-speciale i EU. Det var Per Hölmichs opfattelse, at der ikke vil gå lang tid, før et speciale er
anerkendt i EU. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til denne beretning, som således var
vedtaget.
ad 6) Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret
1. oktober 1998 til 30. september 1999
Bent W. Jakobsen forelagde det reviderede regnskab, som balancerede med 519.908,41 kr. og udviste et overskud på 122.552,62
kr. Han gjorde opmærksom på, at grunden til regnskabsoverskudet bl.a. var tilbageførsel af et beløb, der havde været reserveret til
moms, samt overskud fra trin I og II kursus, medens der til gen-gæld havde måttet gives en ekstra bevilling til Dansk Sportsmedicin
på grund af vigende annonceindtægter. Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, som
godkendtes.
ad 7) Fastsættelse af næste års kontingent
Bent W. Jakobsen foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent på 675 kr. år-ligt. Han sagde, at bestyrelsen ikke forventer
overskud fra kurser og i øvrigt et nogenlunde uændret udgiftsniveau, men dog en større udgift til medlemsabonnementer på
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Hertil kommer udgiften til Dansk Sportsmedicin på ca. 20.000 kr. og
udgiften til etablering af DIMS' hjemmeside. Allan Buhl sagde, at man i Dansk Sportsmedicins redaktionsudvalg har drøftet, om man
skal fortsætte med tidsskriftservice. Fysioterapeut Mogens Dam gav udtryk for, at fysioterapeutmedlemmerne af DIMS ønsker, at
ordningen fortsætter. Bent W. Jakobsen svarede, at bestyrelsen også havde drøftet dette spørgsmål, og at medlemmer af
Faggruppen for Idrætsfysioterapi har stor glæde af ordningen. An-tallet af bestillinger er nogenlunde stabilt, men der er dobbelt så
mange bestillinger fra fysioterapeuter som fra lægelige medlemmer. Han var enig i, at det kan diskute-res, om denne service skal
opretholdes, når den mest benyttes af fysioterapeuter, men bestyrelsen havde besluttet indtil videre at lade ordningen fortsætte.
Dirigenten konstaterede, at det foreslåede kontingent kunne godkendes.
ad 8) Behandling af indkomne forslag(EFSM)
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
ad 9) Valg
a) Valg til bestyrelsen

1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år af og blandt de ordinære medlemmer Dirigenten gjorde opmærksom på, at han
ved gennemgang af dagsordenen i forhold til vedtægterne havde konstateret, at der i ulige år skal væl-ges tre ordinære
medlemmer for to år. Generalforsamlingen tilsluttede sig hans forslag om, at alle tre valg til bestyrelsen skete for to år og
ikke som fejlagtigt anført i den endelige dagsorden. Bent Wulff Jakobsen, Århus, og Inge Lunding Kjær, Odense, afgik
efter tur og var begge villige til genvalg. Jens Elers, Hedensted, havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen havde
foreslået genvalg af Bent Wulff Jakobsen og Inge Lunding Kjær samt nyvalg af Kjeld B. Andersen, Sunds. Der var ikke
indkommet andre forslag, hvorefter de tre nævnte var valgt for to år.
2. Valg af et bestyrelsesmedlem for to år af og blandt de ekstraordinære medlemmer Fysioterapeut Leif Zebitz, Odense, afgik
efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Leif Zebitz var genvalgt
for to år.
3. Valg af en suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år: Lars Konradsen, Hillerød, afgik efter tur og var af
bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Lars Konradsen var genvalgt for et år.
4. Valg af en 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 fire medlemmer til uddannelsesudvalget for to år Finn Johannsen, Andreas Hartkopp, Søren Skydt Kristensen og
Henrik Aagaard afgik efter tur og var alle af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter
de nævnte var genvalgt for to år.
c) Valg af revisor for to år Finn R. Jahnsen, Ballerup, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt. Der var ikke
indkommet andre forslag, hvorefter Finn R. Jahnsen var genvalgt for to år.
d) Valg af revisorsuppleant for et år Finn T. Østergaard, Esbjerg, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået gen-valgt.
Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Finn T. Østergaard var genvalgt for et år.
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Alle valg var med akklamation.

ad 10) Eventuelt
Der var ingen indlæg under dette punkt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Klaus Bak afsluttede mødet med at takke dirigenten for god mødeledelse.
* * * Referatet således godkendt.
Søborg, den 15. december 1999
Erik Darre, Dirigent

Copyright 2003 .:. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab .:.
Webmaster

30-01-2013 10:19

