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REFERAT
Ordinær generalforsamling torsdag den 22. januar 2015, kl. 18.00-19.30 på Hotel Radisson
BLU, København
I generalforsamlingen deltog: Tommy F. Øhlenschlæger (formand), Rie H. Nygaard
(næstformand), Martin Meienburg (kasserer), Eilif Hedemann, Niels Bro Madsen, Annika Winther,
Gorm H. Rasmussen og Mikkel A. Ammentorp samt ca. 30 medlemmer af selskabet.

ad 1)

Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Tommy F. 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 2014 og ved
udsendelse af specificeret dagsorden 19. januar 2015. Der var ingen indvendinger mod
generalforsamlingens lovlighed.

ad 2)

Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer
Medicinstuderende
Johan Kløvgaard Sørensen
Gormsgade 6, stuen, lejlighed 4
2200 København N
Fysioterapeut
Maiken Bilde Lauridsen
Vindegade 56, 5. Tv
5000 Odense C
Medicinstuderende
Mia Kjærsgaard-Andersen
Duevej 58, 1. Th.
2000 Frederiksberg
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Kiropraktor
Anne Krog Kristensen
Silkevænget 1
6040 Egtved
Kiropraktor
Kim Corfixen
Ib Schønbergs Allé 13, 3. tv.
2500 Valby
Lektor, ph.d.
Dirk Lund Christensen
Godthåbsvej 36 B, 3. Tv.
2000 Frederiksberg
Fysioterapeut
Jeppe Mathiasen
Resenbrovænget 3
8600 Silkeborg
Fysioterapeut
Daniel Ramskov Jørgensen
Klostermarken 3, 2. th.
9000 Aalborg
Kiropraktor
Trine Palludan
Kildegårdsvej 19, 1. tv.
2900 Hellerup
Fysioterapeut
Frank Bjerre-Poulsen
Nørregade 117
7480 Vildbjerg
Fysioterapeut
Jonas Lauge Guldbrandt Tromborg
Skovvangsvej 62, 4. tv.
8200 Århus N
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ad 3)

Formandens beretning
Der er 590 medlemmer (PLO 200, YL 111, FAS 172), heraf 49 ekstraordinære, 2
æresmedlemmer, 62 andre. Der er 60 diplomlæger heraf 19 eksaminerede
diplomlæger.
Bestyrelsesmedlemmerne blev præsenteret.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder: 30.01.14, 10.03.14, 21.08.14, 24.11.14
Der har været afhold 1 møde sammen med DSSF d. 21.08.14 samt 1 møde med SIMS
(Studerende Idrætsmedicinske Selskab) d. 21.08.14.
Tommy F. Øhlenschlæger gennemgik den skriftlige beretning udsendt med
dagsordnen.
Efter nogle år med ustabilt sekretariat, og her af følgende tab af medlemmer, filer og
indkomster, har sekretariatet fået ny sekretær. Sekretariatet er nu særdeles
velfungerende, med korte responstider, og oprydningen efter nogle turbulente år i
sekretariatet er klaret.
Fagligt har kongressen rykket sig voldsomt gennem de sidste år. Den bevidste
planlægning med at gøre kongressen international begynder at bære frugt.
Arrangørgruppen har gjort et kæmpe arbejde for at sportskongressen kan lade sig
gøre. Bestyrelserne har formået at sammensætte arrangørgruppen, så den indeholder
både garvede planlæggere, unge energiske folk samt folk med et godt netværk.
Økonomisk har kongressen ikke helt kunne holdes i nul-balance, som ellers er
intentionen. Der har været et mindre underskud de sidste år, som deles ligeligt mellem
DSSF og DIMS.
Arrangørgruppen i år har været særdeles fokuseret på økonomien, og der forventes
ikke underskud til årets kongres. Fokus på økonomi ser ikke ud til at have påvirket
kongressen negativt, da der i år sættes rekord for antal deltagere. Succesen er så stor,
at det har været nødvendigt at afvise deltagere. Det giver naturligvis nye udfordringer
i forhold til kongressted.
Efter Eilif Hedemann har overtaget hjemmesiden, er den blevet professionel. Mange
nyttige og interessante informationer er at finde på hjemmesiden, her under egne og
andre sportskongresser og kurser. Der er også tillagt en Facebook side, der ligeledes er
blevet en succes.
Hjemmesiden er åben for indslag, der kan sendes til redaktøren (Eilif Hedemann).
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Der har i år været afholdt eksamen. 14 mødte til eksamen, men grundet de skrappe
krav DIMS og uddannelsesudvalget stiller, bestod kun 12.
Kravene er blevet diskuteret i uddannelsesudvalget og i bestyrelsen, og der er forslag
til endnu en skærpelse af kravene til opnåelse af diplom i idrætsmedicin (se manual
for diplomordningen).
FFI har skiftet navn til Dansk Selskab for Sports Fysioterapi (DSSF). DSSF har
udviklet sig kraftigt de sidste år og har søsat mange projekter for deres medlemmer.
DIMS og DSSF har forsat et betydeligt samarbejde på områder som sportskongressen,
Dansk Sportsmedicin, kurser og uddannelse samt løse projekter som DIF´ (Danmarks
Idrætsforbund) sportskongres. Selskabernes mange initiativer er oftest rettet samme
vej, men der er også områder, hvor overlappet mellem interesserne er mindre eller
decideret modsat rettet.
Bestyrelsen arbejder målrettet imod at holde fast i DSSF som vores
samarbejdspartner, men må også til tider beskytte egne interesser.
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportsreumatologi (SAKS) har fået ny
formand (Martin Lind).
SAKS og DIMS´ samarbejde har bl.a. ligget i fælles sessioner til sportskongressen.
Der er i 2015 arrangeret møde med SAKS mhp. at aftale dem fremtidige
samarbejdspolitik.
Antidoping Danmark og DIMS har forsat samarbejde, som er synlige i form af fælles
sessioner til sportskongressen.
Lars Blønd er af bestyrelsen udpeget som DIMS’ repræsentant i Team DK
samarbejdet.
Bestyrelsen har i år genoptaget samarbejdet med studenterorganisationerne SIMS og
IM.
Der er i øjeblikket en gruppe i København (SIMS) og en i Århus (IM). Vi har i
samarbejde med SIMS og IM forsøgt at oprette en gruppe på de øvrige universiteter i
Danmark (Odense og Aalborg).
Dertil kommer, at bestyrelsen hjælper med kurser/foredragsholdere og anvisninger til
forskningslystne medicinstuderende.
Studenterorganisationerne vil også i 2015 blive inviteret med til bestyrelsesmøde, så
deres netværk kan holdes ved lige, og DIMS får en mulighed for at rekruttere
medlemmer allerede på studenterniveau.
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DIMS har i samarbejde med IOC forsøgt at skaffe forebyggelseskongressen og IOC´s
sportskongres til København 2017.
IOC har desuden godkendt Bispebjerg Hospital som et af 9 centre worldwide for
”prevention of injury and protection of athlete Healths” (ét ud af tre centre i Europa).
DIMS arbejder i øjeblikket med at få endnu en IOC kongres til Danmark.
DIMS har medlemskab I FIMS (International Federation of Sports Medicine) og
indgår i deres generelle arbejde med sportsmedicin verden over.
DIMS har medlemskab I EFSMA (European Federation of Sports Medicine
Association) og indgår i deres generelle arbejde med sportsmedicin verden over.
Dansk Sportsmedicin har udgivet 4 numre i 2014 med et oplag på 2600-2700 stk., som
distribueres til medlemmerne af DSSF og DIMS samt til ca. 70 abonnenter og den
dominerende del af den danske dagspresse.
Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports har fået ny formand,
Hilde Moseby Berge, som bestyrelsen kender fra tidligere og som er en dygtig og
flittig person.
Foundation har arbejdet meget omkring tidsskriftet dels omkring økonomi og i
forlængelse af dette om tidsskriftet skulle gå elektronisk. Tilgang til tidsskriftet kan
ske via hjemmesiden.
Endelig har der været ønske om ændring af indholdet i tidsskriftet, hvilket der også
har været vilje til. Udfordringen har været, at der ligger materiale/artikler til mere end
et år frem, hvorfor ændringer først kan ske herefter.
Marianne Backer og Bent Wulff Jakobsen har været DIMS´ repræsentanter de sidste
mange år for at opnå kontinuitet i arbejdet med Foundation. Ingen af de to er længere i
bestyrelsen, så formanden (Tommy Frisgaard Øhlenschlæger) deltager for eftertiden
også i møderne.
Den fælles skandinaviske kongres blev i 2014 afholdt i Finland. Desværre var
programmet meget sent ude og annonceringen af mødet yderst beskeden, hvilket
gjorde, at mødet blev mindre besøgt end f.eks. i Sverige.
Norge har jubilæum i deres selskab og har påtaget sig det skandinaviske møde. Det
virker som at fejringen af jubilæet vil smitte positivt af på den skandinaviske kongres.
Desværre har interessegrupperne ikke været aktive. Hermed en opfordring til at
medlemmer kontakter DIMS, hvis der skulle være idéer. Så vil DIMS gerne være
formidler.
En gruppe i Nordjylland har etableret sig og laver interne kurser, som nu er godkendt
af diplomudvalget.
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Økonomien vil blive fremlagt til generalforsamlingen ved kasserer Martin Meienburg.
Der er forsøgt sparet på forskellige områder. Indsatsen har ligget på at reducere
udgifter til kongressen, til bestyrelsesmøder m.m. Hertil kommer, at det er besluttet, at
Scandinavian Foundation i fremtiden står for rejseomkostninger til møder, hvor det
ellers har været bestyrelserne selv, der har stået for denne post.
Bestyrelsen valgte også at spare ved, mod sædvane, ikke at deltage i den fælles
skandinaviske kongres.
Kerneydelserne for selskabet er bl.a. kurser, kongressen og hjemmesiden. Selskabet
satser på at kunne præsentere nye tiltag til næste års kongres. Opfordring til
medlemmerne om at byde ind med hænder og hoveder til diverse udvalg.
Kommentarer til beretningen:
Det blev bemærket, at medlemstallet manglede det kvindelige antal medlemmer.
SAKS er en forkortelse af Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og
Sportsreumatologi.
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere kommentarer til beretningen, som
herefter blev godkendt.

ad 4)

Beretning fra Uddannelsesudvalget
Annika Winther gennemgik formandsberetningen og præsenterede herunder
uddannelsesudvalgets sammensætning. Der har været afholdt 4 møder i 2014,
herudover har der været afholdt et enkelt fællesmøde med DIMS’ bestyrelse.
Igen i år har uddannelsesudvalget været involveret i en del kursusafholdelse og 2014
har budt på: Trin 1 Øst, Trin 1 vest og Trin 2 som led i diplomlægeuddannelsen.
Herudover blev der i samarbejde med DSSF arrangeret temadag vedrørende børn- og
unge, idræt og skader.
Alle kurser har været gennemført med fine deltagerantal og generelt god respons. Tak
for hjælpen til de undervisere som trofast støtter op om kursusaktiviteten i DIMS-regi.
Fra og med dette år er der, med henblik på at højne vidensniveauet blandt
diplomlæger og sikre et minimumsniveau, indført obligatorisk eksamen for at kunne
erhverve sig titel som diplomlæge. Eksamen blev i november 2014 gennemført på
BBH med 14 tilmeldte eksaminander og 11 der bestod. Niveauet var særligt i den
case-orienterede del af eksamen rimeligt højt, mens det var lidt sværere med den
skriftlige del. Eksamen blev afprøvet i en ny eksamensform med en mundtlig del med
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en case med optagelse af anamnese, undersøgelsesteknik, udrednings-og
behandlingsprogram. Herudover et teoretisk spørgsmål som mundtligt skulle besvares.
Den skriftlige del bestod af 40 multiple choice spørgsmål med krav om 67% rigtige
for at bestå jf. kommissoriet for eksamen. Begge dele skulle bestås samtidig.
Eksamen kunne ikke have været gennemført, hvis det ikke havde været for hjælp fra
Tommy Ø og Marianne B.
Uddannelsesudvalget har udarbejdet et forslag til manual for diplomlægeordningen
med henholdsvis krav til pointopnåelse både ved opnåelse af diplomlægestatus, men
også ved re-certificering. Desuden foreslås indførelse af obligatorisk fokuseret ophold
på idrætsklinik (5 dage) og udfyldelse af logbog. Dette sammen med en bestået
eksamen i idrætsmedicin giver diplom som eksamineret diplomlæge.
Økonomien i uddannelsesudvalget har qua et par velbesøgte kurser været ganske god
med et pænt overskud på 60.327,- Overskuddet er afhængigt af kursusdeltagelsen, og
der opfordres derfor til at lave mere opmærksomhed omkring egne kurser.
Uddannelsesudvalget vil gerne øge aktivitetsniveauet, men mangler ressourcerne til
det og opfordrer derfor også til input fra medlemmerne til nye kurser.
Mødeudgifterne har været holdt lave, og der har været en besparelse på
sekretærlønnen, som nu betales ad hoc.
Ved dette udvalgsårs udgang siger uddannelsesudvalget farvel og tusind tak for en stor
indsats til Niels Christian Kaldau, Jacob Astrup og Jesper Blegvad, som bliver svære
at erstatte.
I 2015 er der planlagt Trin 1 Øst i uge 9, klublægekursus maj, Trin 1 vest i uge 35,
ernæringskursus efterår 2015 og løbestilskursus efterår 2015.
Børn og unge temadag i samarbejde med DSSF planlægges til afholdelse primo
december.
Kommentarer fra salen:
Der blev stillet spørgsmål vedrørende klublægekurset i maj. AW forklarer kort
indholdet af dette kursus. Der findes en nærmeres beskrivelse og oplysninger om
tilmelding m.m. på www.sportsmedicin.dk
Der blev spurgt til dokumentation (CME points) for andre kurser end selskabets egne
kurser. AW svarer, at dokumentation skal sendes til Jan Rømer (formand for
diplomudvalget), som så i samarbejde med diplomudvalget tager til stilling til dette.
Dirigenten konstaterede at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
beretningen, som herefter blev godkendt.
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ad 5)

Manual for diplomuddannelsen
AW forklarede grundlaget for manualen, som er at højne niveauet for diplomlæger
samt at den gamle eksamensform var meget ressource/økonomisk tung.
Der stilles spørgsmål til bl.a. logbogen, som AW forklarer ideen bag.
TØ spørger til at evt. at stramme kravene yderligere i stil med et specialistniveau, da
Sundhedsstyrelsen er ved at bløde op vedrørende nogle subspecialer (bl.a.
akutmedicin), og om man evt. kunne lægge sig i slipstrømme af dette?
Uddannelsesudvalget vil arbejde videre med dette.

ad 6)

Beretning fra evt. andre udvalg
Der var ikke indkommet beretninger fra andre udvalg.

ad 7)

Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31.
december 2014
Martin Meienburg gennemgik regnskabet, som forelå ved generalforsamlingen.
Det er lægeforeningen, der står for regnskabet. Der har været en samlet indtægt på
549.988,- Kontingentindtægten er på 539.450,- samt en renteindtægt på 10.538,Væsentligste udgifter på regnskabet har i 2014 været underskudsdækning til
kongressen samt møde/rejseudgifter.
Scandinavian Journal posten er faldet til normal igen 179.551,Bestyrelsesmødeudgiften og udgiften til hjemmesiden er faldet.
Dansk Sportsmedicin posten er på 215.561 grundet stigning i portoudgifter.
Regnskabsåret sluttede med et forventet underskud på 113.513,-

Budgettet for 2015 blev gennemgået.
Bestyrelsen vil afholde de 5 årlige møder.
Kongressen i 2015 skal gerne gå i nul.
Udgifterne til Dansk Sportsmedicin er på 215.000,SJMSS posten er på 190.000,Hjemmesideposten er på 10.000,-
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Budget for 2015 er på ca. 672.600,Kommentarer og spørgsmål fra salen:
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor de skal bruges penge på SJMSS, da der ikke
umiddelbart er noget klinisk relevant for DIMS’ medlemmer samt utilfredshed med
redaktørens stil. TØ svarer, at der en pukkel af accepterede artikler, som skal afvikles
samt en der forventes ny stil i forbindelse med den nye for mand for Foundation. Der
er et stort ønske om et meget mere klinisk orienteret og mere visuelt tidskrift. TØ vil
viderebringe dette til næste møde i Foundation.
Ad 8)

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasseren indstillede overfor generelforsamlingen at kontingentet holdes uændret på
1150,- årligt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til regnskab og budget, og at
forslaget om en fastholdelse af kontingent blev godkendt.

Ad 9)

Forslag om halvt kontingent til medicinstuderende, andre studerende og
redaktionsmedlemmer af Dansk Sportsmedicin
Der blev spurgt til, om der var et særligt grundlag for forslaget. TØ forklarer om
aktuel sag vedrørende et redaktionsmedlem, som har stillet spørgsmål til rimligheden i
at skulle betale kontingent, når man er redaktionsmedlem samt tanken om at kunne
tiltrække flere medicinstuderende med et halvt kontingent (fuld kontingent kan være
en stor udgift i en studerendes lønindkomst) og dermed fremtidige DIMS-medlemmer.
Spørgsmål fra salen om hvor mange drejer det sig om og der blev svaret ca. 10.
Kommentar fra salen: God ide at der kommer flere studerende.
Der blev taget en snak om, om det kunne blive en glidebane for andre, som også
kunne tænke sig at høre ind under den gruppe, og der var er enighed om, at forslaget
kun skal gælde for de medicinstuderende.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer, og at
forslaget om halvt kontingent til medicinstuderende blev godkendt.

Ad 10)

Aspetar tidskriftet
Per Hölmich fortæller om tilbuddet fra Aspetar Sports Medicine Journal, som har
tilbudt at sende tidskriftet ud til samtlige af DIMS’ medlemmer uden beregning og
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binding. Tidskriftet blev startet i 2012 og indeholder forskellige temanumre (uden
reklamer).
Kommentar fra salen: Gode kliniske artikler og flot illustreret tidsskrift.
Ad 11)

Dansk Sportsmedicin elektronisk?
GHR fortæller at afstemningen blandt medlemmerne viser 65/35 for elektronisk
udgave af Dansk Sportsmedicin. Bestyrelsen arbejder videre mhp. en elektronisk
udgave.

Ad 12)

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 13)

Valg

a)

Valg til bestyrelsen

a1)

Valg til bestyrelsen for to år
Rie Harboe Nygaard, Niels Bro Madsen og Martin Meienburg afgår efter tur og er
villig til genvalg. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Rie Harboe Nygaard,
Niels Bro Madsen og Martin Meienburg blev valgt for 2 år.

a2)

Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Michael Skov, Viborg, afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår
Kristoffer W. Barfod (ansøgning indsendt rettidigt). Der var ikke kommet andre
forslag, hvorefter Kristoffer W. Barfod blev valgt for 1 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.
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b)

Valg til uddannelsesudvalget for 2 år
Jacob Astrup afgår efter tur og kan ikke genvælges (6 år). Jesper Olesen afgår efter
tur og ønsker ikke genvalg. Niels Christian Kaldau afgår efter tur og kan ikke
genvælges (6 år).
Bestyrelsen/uddannelsesudvalgt foreslår Tue Smith Jørgensen, som præsenterede sig
for generalforsamlingen, Mads Karlsson (ikke til stede) og Rasmus Oscar (ikke til
stede. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Tue Smith Jørgensen, Mads
Karlsson og Rasmus Oscar blev valgt for 2 år
Jan Rømer, Greve, afgår efter tur og er foreslået genvalgt som suppleant. Der er ikke
kommet andre forslag, hvorefter Jan Rømer blev valgt for et år.

c)

Valg af revisor for et år
Bent Wulff Jakobsen, Århus, afgår efter tur og var af bestyrelsen foreslået genvalgt.
Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Bent Wulff Jakobsen var genvalgt
for et 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 14)

Eventuelt
Intet til eventuelt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg og afsluttede
generalforsamlingen.
Tommy F. Øhlenschlæger afsluttede mødet med at takke dirigenten for god ro og
orden.

__________________________
Henrik Aagaard
Dirigent,
Dragør, den

_____________________________
Tommy F. Øhlenschlæger
formand,
Holbæk, den
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