DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Februar 2006
BWJ/lmk

REFERAT

Ordinær generalforsamling fredag den 3. februar 2006 kl. 17.00 - 18.45 på SAS Radisson,
H.C. Andersens Boulevard, København
I generalforsamlingen deltog Bent Wulff Jakobsen (formand), Lars Konradsen (kasserer),
bestyrelsesmedlemmerne Andreas Hartkopp, Kjeld B. Andersen, Marianne Backer, fysioterapeut
Gorm H. Rasmussen, samt ca. 20 medlemmer af selskabet.
***

ad 1)

Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Bent Wulff Jakobsen valg af Klaus Bak til dirigent.
Valget skete enstemmigt og med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægternes §9, idet generalforsamlingen var indkaldt med opslag til samtlige
medlemmer i Dansk Sportsmedicin november 2005, og ved udsendelse af specificeret
dagsorden 26. januar 2006. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens
lovlighed.

ad 2)

Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer:
Henrik Tingleff, Bandagist, Risskov, Michael Pipper, autoriseret kiropraktor,
København, Bill Frederiksen, kiropraktor, Nyborg, Nikolaj Thure Krarup,
medicinstuderende, Kgs. Lyngby, Jesper Bencke, Cand.Scient. i idræt, PhD,
København og Pia M. Hansen, kiropraktor, Helsingør.

ad 3)

Formandens beretning
BWJ gennemgik den skriftlige beretning, der var udsendt med dagsordnen.
Blandt andet fremhævede BWJ at der nu er 96 læger der opfylder kravene og har fået
tildelt diplom. Bestyrelsen har i den forbindelse fundet det unødvendigt at alle
medlemmerne i diplomudvalget samles omkring en diplomansøgning. Der er således
fremlagt forslag til afstemning på generalforsamlingen om en strukturændring, således
at udvalget vælger en formand, som på udvalgets vegne godkender ansøgningen, og i
tvivlspørgsmål involverer resten af udvalget.
Der var en god debat ved sidste generalforsamling i Århus omkring fremtiden for
medlemsbladet Dansk Sportsmedicin, om hvorvidt det skal overgå til rent web-baseret

blad indenfor en overskuelig tidsramme, idet udgifterne til porto er blevet tiltagende
dyrere og Post Danmark ikke længere giver tilskud til forsendelse. Det er derfor
bestyrelsens holdning at der må findes en billigere løsning, såsom at overgå til web.
Gamle numre af Dansk Sportsmedicin vil være tilgængelige på nettet indenfor længe.
Redaktionen har ikke et ønske om at bladet overgår til rent web.
I Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports har der det sidste år
været afholdt 2 Board Meetings, hvor Klaus Bak blev valgt som hovedperson til at
udarbejde forslag til ændringer i Foundations vedtægter, hvilket afstedkom helt klare
retningslinier for hvor mange repræsentanter hvert medlemsland har, og hvor længe
disse kan sidde i Boardet.
Det er også værd at nævne at det går rigtig godt for Scandinavian Journal, således er
Impact Factor steget til 1,7 med en rejection rate på 64%.
Man vil også gerne have en bedre økonomi i Foundation, og man har i Blackwell
nedsat en ”Task Force” for at arbejde hen imod dette.
Næste skandinaviske møde er 9.-12. november 2006 i Finland, og selskabet opfordrer
yngre forskere til at søge Foundation om støtte til at deltage i kongressen.
Hjemmesiden har ikke ændret sig meget det sidste år, den er dog blevet udvidet med
en lukket del, som i øjeblikket blandt andet indeholder gamle referater fra
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og referenceprogrammer.
Bestyrelsen er dog meget interesseret i at lave nyhedsbreve til vores medlemmer, som
kan blive orienteret om kommende kurser og andre nyheder, men der er indtil nu kun
149 af selskabets medlemmer der har logget sig ind på den lukkede del og fået
password.
Selskabet har de seneste år arbejdet på at udarbejde Guidelines for behandling af
Achillessene problemer, og det flotte arbejde blev tidligere på dagen præsenteret af
bestyrelsesmedlemmet Kjeld B. Andersen. Guidelines vil snarligt blive lagt ud på
hjemmesiden.
DIMS har i samarbejde med FFI hyret en journalist per 01.01.06 i foreløbigt et år.
Journalist Christian W. Larsen vil forsøge at gøre DIMS og FFI mere synlige i det
offentlige rum, ved at tage fat på aktuelle problemstillinger der tages op i
nyhedsmedierne.
Udgiften dækkes ligeligt mellem selskaberne.
Herefter blev ordet givet frit til kommentarer fra salen:
Charlotte Suetta ville gerne høre hvilke emner journalisten tager op og hvem der
bestemmer dem.
BWJ fortalte at bestyrelsen har valgt nogle emner ud på forhånd som journalisten går i
gang med. Der vil blive holdt statusmøde en gang imellem. Derudover skal han
fungere som en ”brandslukker” ved konkrete sager hvor bestyrelsen skal melde hurtigt
ud med en pressemeddelelse.
Konkrete emner: Forebyggelse af korsbåndsskader, hvorfor bruges de ikke?
Nye emner til journalisten er meget velkomne, og BWJ og TØ fra bestyrelsen kan
kontaktes med henblik på dette.

Arne Gam havde en kommentar til at det kun er 149 af selskabets medlemmer der har
registreret sin mailadresse. Han mener vi skal sende nyhedsbreve ud på mail til dem
der har så hurtigt som muligt. Dette blev modtaget godt i salen.
Erik Darre ville gerne vide hvor langt processen er omkring at gøre Dansk
Sportsmedicin web-baseret, samt hvad vi vil gøre ved de forskellige holdninger i
bestyrelsen og redaktionen, samt økonomien i det hele taget?
BWJ fortalte at planen er at køre 2006 fuldstændig normalt med 4 udsendte
medlemsblade, men at man i 2007 havde planer om at gøre det både web-baseret og
trykt.
Allan Buhl, medlem af redaktionen i Dansk Sportsmedicin, fortalte at de havde
diskuteret det økonomiske aspekt i redaktionen. Man har i flere år forsøgt at få flere
sponsorer, og holdningen i redaktionen er at bladet skal blive ved med at være et trykt
blad. Redaktionen mener det trykte blad er meget vigtigt for selskabet, og mener ikke
at en post på kr. 100.000,- ud af et budget på kr. 500.000,- er meget, men de vil gerne
høre medlemmernes holdning til spørgsmålet.
Niels Wedderkopp spurgte om selskaberne havde undersøgt om der var billigere
alternativer til forsendelse.
Gorm H. Rasmussen svarede at med et oplag på små 2.000 stk., har redaktionen
skønnet at det hverken kan gøres bedre eller billigere end det gøres nu.
Birger T. Andersen kommenterede at han bruger bladet i sin klinik, hvor både
sekretær og sygeplejerske også læser det, samt at han bruger det i forbindelse med
patientbehandling.
Jan Rømer kommenterede at han synes det er dejligt at kunne tage bladet med i
hånden ud til sportsklubberne.
BWJ kommenterede at bestyrelsen meget gerne vil have bladet, men at
omkostningerne over de sidste år er steget og steget, og det derfor har været
nødvendigt at tænke alternativt. Bestyrelsen har overvejet at sende en portomæssigt
billigere appetitvækker ud til medlemmerne med almindelig post, samt en pdf-fil på
mail, men hvis holdningen blandt medlemmerne er at det er vigtigt med det trykte
blad, fortsættes der med dette.
Allan Buhl foreslog at redaktionen tager en tur til for at få en bedre økonomi for
bladet, og opfordrer alle til at trække på deres kontakter rundt om i landet for
sponsorater.
Erik Darre opfordrer bestyrelsen at køre bladet videre, og vil gerne høre hvad FFI’s
holdning til spørgsmålet er.
Gorm H. Rasmussen fortalte at FFI gerne vil beholde bladet, de frygter at der er fare
for at miste medlemmer.
BWJ rundede diskussionen af med at konstatere at bestyrelsen har hørt meddelelsen,
og at bladet fortsætter i sin nuværende trykte form. Spørgsmålet tages op igen ved
næste generalforsamling i Odense i 2007.
Vibeke Bechtold ville gerne rose det flotte arbejde der er udarbejdet med Guidelines,
og ønsker at fremtidige emner også har en mere fysioterapeutisk vinkel, således at den
kan bruges af både læger og fysioterapeuter.

Allan Buhl synes at selskabet skal have ros for at have ansat journalist Christian W.
Larsen. Han har i 20 år fulgt godt med i selskabet og har et indgående kendskab til
livsstilssygdomme såsom motion, fedme osv., som bliver diskuteret flere gange om
ugen i medierne. Hvilke midler har Christian W. Larsen fået?
BWJ fortalte at CWL er ansat i foreløbig 12 måneder – 100 timer. Bestyrelsen sætter
deres lid til at CWL er den rigtige person til jobbet, og at han har tilstrækkelig med
gennemslagskraft.
Niels Wedderkopp har skrevet 2 nye artikler omkring fedme og vil kontakte BWJ med
henblik på at få disse publiceret gennem DIMS.
Erik Darre forespurgte om det ikke var datoen på de enkelte diplomer der er
afgørende for CME-point.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
beretningen, som herefter var godkendt.
ad 4)

Beretning fra Uddannelsesudvalget
Formand Marianne Backer gennemgik den skriftlige beretning der var udsendt med
dagsordnen, herunder konstitutionen af uddannelsesudvalget.
Det har været et spændende 2005 med 6 afholdte kurser som blev gennemgået.
Kurset træning af ældre blev i 2004 aflyst, men der var så stor efterspørgsel, at
uddannelsesudvalget valgte at prøve igen i 2005, hvor kurset blev gennemført med så
stor succes at man satser på at afholde det igen i 2006, med foreløbigt 34 tilmeldte og
en venteliste på 12.
Uddannelsesudvalget afholdte i 2005 en visionsaften, hvor det blev diskuteret hvilke
tiltag der skal arbejdes med i fremtiden, blandt andet i forhold til diplomuddannelsen.
Nina Bundgaard fra Danmarks Idrætsforbund og formand Bent Wulff Jakobsen deltog
også i mødet.
Marianne gennemgik de fremtidige kurser for 2006, der er planlagt 7 kurser. Det
alpine skisportskursus i Norge der var planlagt til uge 14, er foreløbigt udsat til 2007.
Peter Faunø forlader i år uddannelsesudvalget, men han har i alle årene været opsat på
at lave et svømmemedicinsk symposium. Det er lykkes i år og er sat til at løbe af
staben i uge 45.
Team Danmark mødes med DIMS og FFI foreløbigt 19. og 20. maj 2006, og vil
udarbejde et symposium omkring aldersrelateret træning til årsmødet 2007 i Odense.
Der var stor enighed om at en revidering af diplomuddannelsen var nødvendig, og et
praktikophold i en idrætsklinik mellem trin I og II, samt en afsluttende
diplomeksamen umiddelbart efter trin II, bestående af både teoretiske og praktiske
tests er et forslag der er lagt ud til diskussion til generalforsamlingen.
Det er vigtigt for selskabet at signalere hvad sportsklubberne og forbundene kan bruge
en diplomlæge til.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at arrangere praktikophold på idrætsklinikker rundt
om i landet.
Det er et stadigt problem at få annonceret kurserne tilstrækkeligt. UU vil derfor hvert
år udarbejde et kursuskatalog, der bliver sendt ud til alle medlemmer i forbindelse
med årsmødet.
Marianne gennemgik regnskabet for 2005. Administrationen er blevet et par tusind
dyrere, idet sekretæren er overgået til timeløn, og UU har budgetteret med øget
administrationsudgifter på kr. 50.000,- i 2006.
UU havde ved årets udgang en kassebeholdning på kr. 81.750,-. Udgangspunktet er
ikke at tjene på kurserne, men der har været et overskud på kr. 65.000,- i 2005, hvilket
gør at kurserne i 2006 alle kan gennemføres.
Herefter blev ordet givet frit til kommentarer fra salen:
Allan Buhl: Uddannelsesudvalget skulle have ros for at være så meget med i kurserne.
Forslag til at formidle kurserne via uddannelsessekretærer i både øst og vest.
Marianne var positiv overfor forslaget og fortalte samtidig at UU bruger de
annonceringssteder der har været mulighed for.
Jan Rømer mente at en opgradering af Trin I og II generelt ville give endnu bedre
klinikere.
Lisbeth Vinzents fortalte om et 3-dages kursus på enten en ortopædkirurgisk afdeling
eller på en idrætsklinik for praksislæger UU har tænkt på.
Marianne har taget kontakt til introduktionsmediciner Jonas Meile, om at kontakte
praksislæger med henblik på mailadresser til fremtidige kursustilbud.
Henrik Rømer: Mente at UU skal annoncere målrettet og det skal anføres på selve
annoncen hvem kurset henvender sig til. Eventuelt arrangere kurser på Lægedage.
Spørgsmål omkring revidering af diplomuddannelsen.
UU har spurgt sig selv om det har været nok efter trin I + II, og er kommet frem til at
der mangler praktik og en afsluttende eksamen. Kurserne er gode og trin I fortsætter
uændret, hvorimod trin II kun afholdes hvert 2. år, og mellem trin I og II tilbydes 10
timer over et halvt år i en idrætsklinik. Ved den afsluttende eksamen umiddelbart i
forbindelse med trin II, får man udleveret en lærebog. Selve eksamen vil bestå af både
praktiske og multiple choice spørgsmål.
Allerede godkendte diplomlæger skal ikke op til eksamen!
Den generelle holdning blandt de fremmødte medlemmer var at eksamen er et godt
tiltag.
Allan Buhl ønskede at vide om det er lovligt at indføre en eksamen uden at inddrage
Sundhedsstyrelsen.
Niels Wedderkopp svarede at uddannelsen er DIMS’ egen, og derfor gerne må indføre
eksamen.
Bent Wulff Jakobsen kommenterede at uddannelsen ikke er et subspeciale, og vi vil
gerne stå inde for at de diplomtildelte læger kan det uddannelsen lover.

ad 5)

Beretning fra eventuelle andre udvalg
Der var ingen beretninger under dette punkt.

ad 6/7)

Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. januar 2005 til 31.
december 2005.
Lars Konradsen gennemgik det reviderede regnskab for 2005 samt budget for 2006.
Året sluttede med et lille underskud på beskedne kr. 9.533,-, hvilket ville have været
væsentligt større, hvis ikke årsmøderne 2004 og 2005 havde givet et overskud på lige
knap kr. 30.000,-. Bestyrelsen har været lidt dyrere end forventet, og
uddannelsesudvalget har haft behov for ekstra midler.
En ny post på regnskabet er regnskabsservice via Lægeforeningen på kr. 11.000,- for
1½ år. Lægeforeningen administrerer og balancerer vores regnskab. Regninger og
kvitteringer går fortsat gennem Lars til godkendelse, hvorefter de sendes til bogføring.
Året sluttede med en egenkapital på kr. 445.000,Revisor Finn Jahnsen har gennemgået og godkendt regnskabet.
Regnskabet samt budget for 2005 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Budgettet for 2006 er lavet i to udgaver, et med nuværende kontingent og et med en
kontingentforhøjelse på kr. 100,-.
Væsentligste forhøjelser på budgettet er rejseudgift til det skandinaviske møde i
november i Finland på kr. 70.000,- samt jounalistens honorar på kr. 25.000,-.
Ved bibeholdelse af det nuværende kontingent er der budgetteret med et underskud på
kr. 113.000,- for 2006, hvorimod med en forhøjelse på kr. 100,- vil dette underskud
være reduceret til kr. 53.000,-, det er derfor lagt ud til medlemmerne på
generalforsamlingen at stemme om en forhøjelse af kontingentet.
Niels Wedderkopp spurgte om ikke Scandinavian Journal skulle gøres valgfri for det
enkelte medlem, da det er en væsentlig post på budgettet.
Bent Wulff Jakobsen besvarede at det er den samme holdning svenskerne har, men at
det er bestyrelsens holdning at alle skulle have bladet, ellers kan økonomien i bladet
ikke hænge sammen. Boardet arbejder på at gøre bladet billigere, blandt andet ved at
gøre det web-baseret samt mindske udgifterne.
Der var tilslutning til en kontingentforhøjelse på kr. 100,Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til budgettet, og at forslaget
om en kontingentstigning var godkendt.

ad 8)

Behandling af indkomne forslag
Forslag til ændringer i ordlyden i Kommissorium for Idrætsmedicinsk
Diplomuddannelse i Danmark.
Bent Wullf Jakobsen gennemgik det med indkaldelsen til generalforsamlingen
udsendte forslag til ændring i ordlyden i Kommissorium for Idrætsmedicinsk
Diplomuddannelse i Danmark. I praksis udnævnes en formand for diplomudvalget,

denne vurderer og godkender kandidater til diplom. Ved tvivl involveres resten af
udvalget. Formanden refererer direkte til bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til forslaget,
som herefter blev godkendt.
ad 9)

Valg
a) Valg til bestyrelsen
1) Valg af formand for to år
Bent Wulff Jakobsen, Århus, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået
genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Bent Wulff
Jakobsen var genvalgt for to år.
2) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år
Marianne Backer, Glostrup, Kjeld B. Andersen, Sunds og Lars Konradsen,
Hillerød afgik alle efter tur. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af
Marianne Backer og Lars Konradsen.
Der kunne i henhold til vedtægternes §7, stk. 5 ikke ske genvalg af Kjeld
B. Andersen.
Niels Wedderkopp, Odense og Allan Butans Christensen, Roskilde var
opstillet til posten.
Efter en kort præsentation af de opstillede kandidater (Allan Butans
Christensen var ikke til stede ved generalforsamlingen), blev der foretaget
en anonym, skriftlig afstemning, hvorefter Marianne Backer og Lars
Konradsen var genvalgt og Niels Wedderkopp blev valgt ind i bestyrelsen
for to år.
3) Valg af bestyrelsesmedlem for de ekstraordinære medlemmer for to år
Bente Andersen, København afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået
genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Bente Andersen
var genvalgt for to år.
4) Valg af en suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år
Mogens Strange Hansen, Silkeborg, afgik efter tur og var af bestyrelsen
foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter
Mogens Strange Hansen var genvalgt 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. Det 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, Glostrup, afgik efter tur.
Christoffer Brushøj, København, afgik efter tur.
Søren Kaalund, Aalborg, afgik efter tur.
Peter Faunø, afgik efter tur, og der kunne i henhold til vedtægternes
stk. 4 ikke ske genvalg af Peter Faunø.

§7,

Marianne Backer, Glostrup, Christoffer Brushøj, København, Søren Kaalund,
Aalborg, Marianne Nygaard, København K. og Michael Stoltenberg, Karlslunde
var opstillet til valg.
Efter en kort præsentation af alle opstillede kandidater, blev der foretaget en
anonym, skriftlig afstemning, hvorefter Marianne Backer, Christoffer Brushøj,
Søren Kaalund og Marianne Nygaard blev valgt til udvalget for to år.
c) Valg af revisor for to år
Finn R. Jahnsen, København, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået
genvalgt. Der var ikke kommet 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
genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Finn Jahnsen var genvalgt
for et år.
ad 10)

Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg, og afsluttede
generalforsamlingen.
Bent Wulff Jakobsen, afsluttede mødet med at takke dirigenten for god mødeledelse,
samt at sige en stor tak til Kjeld B. Andersen, som efter 6 år i bestyrelsen ikke kunne
genvælges. Kjeld har været et stort aktiv i bestyrelsen og har blandt andet været med
til at udarbejde Guidelines.
Kjeld fik et par ord med på vejen ved gallamiddagen.

***

Referatet således godkendt.

Charlottenlund, den ……….marts 2006

Århus, den ……….marts 2006

Dirigent Klaus Bak

Formand Bent Wulff Jakobsen

