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DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Januar 2014 HAa/ts

REFERAT
Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014, kl. 18.00-19.00 på Hotel Comwell,
Kolding.
I generalforsamlingen deltog: Lars Blønd (formand), Tommy F. Øhlenschlæger (næstformand),
Martin Meienburg (kasserer), Eilif Hedemann, Rie Harboe Nielsen, Niels Bro Madsen, Annika
Winther (suppleant), Mogens Dam (ekstraordinært medlem), fysioterapeut Gorm H. Rasmussen
(suppleant for ekstraordinært medlem) samt ca. 30 medlemmer af selskabet.

***
ad 1)

Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Lars Blønd 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 2013 og ved
udsendelse af specificeret dagsorden 22. januar 2014. Der var ingen indvendinger mod
generalforsamlingens lovlighed.

ad 2)

Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer
Sikandar, Aziz, stud.med., Kettegård Alle 70, 1118, 2650 Hvidovre
Signe Hulsbæk, Fysioterapeut, Gammel Ringstedvej 5, 4600 Køge
Arna Friöriksdóttir, Fysioterapeut, Hraunkambur 6, 220 Hafnarfjordur ,Iceland
Christian Schmidt Clarup, Cand. Scient. , Vesterhåb 58, 7430 Ikast
Simon Brockhusen, kiropraktor/stud.med., Sjællandsgade 11, 1. Th., 7000 Fredericia

Formand:Lars Blønd, Gildhøj Privathospital, Brøndbyvester Boulevard 16, 2605 Brøndby, blond@gildhoj.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Eilif Hedemann (webmaster), Rie Harboe Nielsen, Tommy Øhlenschlæger, Niels Bro Madsen, fysioterapeut Mogens Dam og
Martin Meienburg. Suppleanter:Annika Winther og fysioterapeut Gorm H. Rasmussen.
Selskabets postadresse: DIMS c/o sekretær Louice Krandorf, Amartro Privathospital, Løjtegårdsvej 157, 2770 Kastrup, 3246 0020 - 2219 1515,
lkr@amartro.dk

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE
Simon Bertelsen, fysioterapeut, Skejbyparken 4, st., lejl. 1, 8200 Aarhus N.
Eivind Møller, osteopat D. O. & Fysioterapeut, Kongevejen 299a, 3060 Espergærde
Rene Fejer, Kiropraktor, Ph.d., Klinisk Lektor, Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart
Mikkel Ammentorp Pedersen, Fysioterapeut, Løjtegårdsvej 157, 2770 Kastrup
Ewa Roos, Fysioterapeut og professor, Campusvej 55, 5260 Odense M
Lisbeth Lantto, kiropraktor, Silkeborg Rygcenter, Søndergade 25 , 2.sal, 8600 Silkeborg
Nina Torntoft Jensen, fysioterapeut, Kassebjerggårdsvej 25, 4200 Slagelse
Jess Gammelby, fysioterapeut, Teglgårdsvej 349B, 3050 Humlebæk
Anne-Marie Madsen, Kiropraktor, Nørrebrogade 49 B, 4. tv., 2200 København N

ad 3)

Formandens beretning
Selskabet består af 570 medlemmer heraf 64 ekstraordinære medlemmer, 2
æresmedlemmer og 9 andre. Der er 127 diplomlæger, heraf 15 eksaminerede
diplomlæger.
Bestyrelsesmedlemmerne blev præsenteret.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder: 25-02-13, 13-05-13, 02-09-13, 14-11-13
samt 06-01-14.
Der har været afholdt 2 møder sammen med FFI hhv. 13-05-13 og 14-11-13.
Lars Blønd gennemgik den skriftlige beretning udsendt med dagsordnen, og startede
med at informere om bestyrelsens aktivitet i året, herunder den gode kontakt til
Uddannelsesudvalget, Kongresudvalget, Dansk Sportsmedicins redaktion og
Scandinavian Foundation.
Bestyrelsesmedlem Martin Meienburg deltog i det internationale Norske Høstmøde i
Sandevig. Mødet med 300 deltagere var velarrangeret, men det faglig niveau lå
angiveligt under den danske kongres.
Der har været et fald i medlemsantallet, primært blandt de ekstraordinære medlemmer
har faldet været størst. Dette antages at være reduceret incitament blandt
fysioterapeuterne til at være medlem i både FFI og DIMS.
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Johannes Linhard prisen blev uddelt for første gang i forbindelse med sidste års
kongres i Kolding og Finn Boisen Møller blev modtager af den ærefulde pris i form af
10.000,- og naturligvis et dertil hørende indrammet diplom. Prisen var motiveret af
Finn Boisen Møllers videnskabelige landvindinger, hans undervisningsbidrag og i
øvrigt store virke inden for idrætsmedicinen.
Ved dette års kongres skal uddeles Ove Bøje prisen. Denne uddeles hvert andet år.
DIMS og FFI’s bestyrelse har nedsat et udvalg til at finde prismodtagerne til de 2
priser. Fra DIMS er Henrik Aagaard indstillet som repræsentant, hvilket han har
indvilliget i. Fra FFI har indstillet Kristian Thorborg og som tredjemand er det den
videnskabelige formand for årskongressen og denne har i det forgangne år været
professor Michael Krogsgaard.
Grundet uregelmæssigheder i sekretærfunktionen, overgår sekretærposten til Trine
Stefanski, som præsenterede sig for generalforsamlingen.
Årskongressen 2013 i Kolding var en stor succes med 378 deltagere og højt fagligt og
socialt niveau. Arrangement gruppen havde i samarbejde med SAKS sammensat et
godt og varieret program. Som noget nyt blev der optaget videoer fra hovedsalen, som
efterfølgende kunne ses i en måned efter kongressen, dette gentages igen i år.
Erfaringerne fra kongressen er tilføjet kongresmanualen, som har vist sig at være et
rigtig godt værktøj. Kongressen gav et mindre økonomisk overskud, hvilket hele tiden
har været hensigten, da man ved at afholde kongressen i Kolding har kunne reducere
udgifterne og dermed spare op til den omkostningstunge kongres i KBH i 2015 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager, som er udvalgt efter indhentning af
tilbud fra tilsvarende lokaliteter i KBH.
Der står 39.000,- på opsparingskontoen, hvilket ikke er meget, da det samlede
kongresbudget forventeligt ligger på 1,6 millioner kr.
Et ny kongresudvalg er sammensat for 2015 bestående af erfarne og nye medlemmer
med repræsentanter fra både DIMS og FFI.
Eilif Hedemann har lagt et stort arbejde i at få søsat den nye hjemmeside, som vi er
meget stolte af. Der har været en del problemer med indmeldingsfunktionen, som
umiddelbart kunne være en fejl på hjemmesiden, dette har dog vist sig ikke at være
problemet, men snarere uregelmæssigheder i sekretærfunktionen
Diplomlægerne er blevet reduceret til 57, heraf 15 eksaminerede, dette dramatiske fald
i antallet af godkendte diplomlæger, skyldes at mange ikke har søgt om fornyelse,
måske fordi de ikke opfylder kravene eller fordi de fagligt har ændret fokus. Der
opfordres til, at man selv kontrollerer på hjemmesiden, om man er på listen.
Diplomlægesekretariatet er blevet flyttet, så det i dag referer direkte til
Uddannelsesudvalget. Funktionen varetages af Jan Rømer.
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I det forgange år er der blevet afholdt Trin II kursus og efterfølgende eksamen.
FFI er vores vigtigste samarbejdspartner med den årlige kongres og Dansk
Sportsmedicin som de 2 grundsten. I bestyrelsen for både DIMS og
Uddannelsesudvalget sidder der repræsentanter fra FFI.
Lars Blønd er af bestyrelsen udpeget som DIMS repræsentant i Team Danmark
samarbejdet.
Dansk Sportsmedicin har udgivet 4 numre i 2013 med et oplag på 2600-2700 stk., som
distribueres til medlemmerne af FFI og DIMS samt til ca. 80 abonnenter og den
dominerende del af den danske dagspresse.
I bestyrelsen for Scandinavian Foundation er repræsentanterne for Danmark Marianne
Backer, Bent Wulff Jakobsen (kasserer) og Lars Blønd som suppleant.
Scandinavian Journal har en fortsat høj impact factor på 3,2,og er således nr. 8 ud af
84 idrætsmedicinske tidsskrifter. Acceptance-rate er på 12%
Kommentarer til beretningen:
Der blev gjort opmærksom på, at det har været svært at finde oplysninger omkring den
skandinaviske kongres i Finland, bl.a. hvor og hvornår denne afholdes.
TØ fortalte, at de har været svære at finde, men at han nu har fundet dem og de kan
findes på via et link på selskabets hjemmeside.
Der blev spurgt til betaling af foredragsholdere.
LB: Grundet Foundations gode økonomi og de nordiske selskabers relativt dårlige
foreslås det, at Foundation kunne stå for finansiering af nogle af foredragsholderne.
Der blev taget en snak vedrørende, om der ville været en besparelse ved at lægge
tidskrifterne online. Der blev lavet en hurtig afstemning blandt deltagerne på
generalforsamlingen og ca. 2/3 var for at tidskrifterne bliver lagt online. Flere
praktiserende læger konstaterede dog, at de var glade for bladmodellen, da det bliver
brugt i deres venteværelser samt til tage med på kongresser m.m.
Der vil blive mulighed for at stemme om dette på hjemmesiden, og der vil blive sendt
nyhedsmail med link til afstemningen til alle medlemmer.
Der blev spurgt ind til den lange ventetid på publicering af artikler.
MB fortalte, at tidskriftet har ændret karakter efter ny editor in chief og dermed
længere ventetid på publicering.
Generelt ønskes der et mere bredt tidsskrift og bestyrelsen er gjort opmærksom på
dette på generalforsamlingen.
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Dirigenten konstaterede at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
beretningen, som herefter blev godkendt.
ad 4)

Beretning fra Uddannelsesudvalget
Jacob Astrup gennemgik formandsberetningen og præsenterede herunder
uddannelsesudvalgets sammensætning. Der har været afholdt 4 møder i 2013.
Økonomien i UU har i 2013 betydet et overskud og UU nu har en egenkapital på
50.000,Jacob gennemgik de afholdte kurser med 2 vellykkede trin I kurser, begge med gode
evalueringer og overskud.
Up to date kursus blev for første gang afholdt i november måned med i alt 42
deltagere, generelt gode evalueringer og et overskud.
Børn og idræt var planlagt til d. 7. September, men måtte aflyses pga. for få tilmeldte,
forsøges afholdt i 2014.
I 2014 er der planlagt Trin-I kurser både i øst og vest, Trin II kurser, håndboldkursus
samt løbestilskursus.
Diplom-eksamen blev afholdt på Bispebjerg 17. maj 2013 under kyndig ledelse af
Michael Kjær og Philip Hansen. 7 deltog og heraf bestod de 6, den sidste bestod
reeksamen i oktober Det er fortsat Michael Kjærs bog der er pensum, men Bruckner &
Khan`s kan også bruges. Eksamen var delt op i en teoretisk del med multiple-choice
og essay-opgaver samt en praktisk del. Der var i alt 12 eksaminatorer/figuranter, der
beredvilligt stillede sig til rådighed.
Eksamen kostede ca. 5000,- per deltager, og det er uafklaret, hvordan den udgift skal
afholdes fremover. Deltagergebyret var lagt på 500,- og kan næppe hæves betydeligt.
Eksamen i 2014 afholdes i forlængelse af Trin II kurset.
Der efterspørges efter flere deltagere til kurser og opfordres til, at man i sin
omgangskreds gør reklame for disse.
UU vil mødes 2 x årligt og ellers afholde møder via skype.
Kommentarer fra salen:
Dirigenten konstaterede at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
beretningen, som herefter blev godkendt.
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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 2013 til 31.
december 2013
Martin Meienburg gennemgik regnskabet, som forelå ved generalforsamlingen.
Det er lægeforeningen der står for regnskabet. Der har været en samlet indtægt på
564.835,- Grundet lavere medlemsantal har kontingentindtægten været på 513.100.
Overskud fra årskongres 2013 = 46.783.
Væsentligste udgifter på regnskabet har i 2013 været bestyrelsen, da udgifterne i
forbindelse med bestyrelsesmøderne er steget ift. sidste år.
Kongressen fik et tilskud på 39.000,Scandinavian Journal posten er på 343.026,- Denne dobbeltindkrævning fra Wiley er
så stor pga. af, at der betales for 2012 og 2013, dette er rettet i kommende regnskaber.
Dansk Sportsmedicin posten er på 201.710 grundet stigning i portoudgifter.
Regnskabsåret sluttede med et indestående på ca. 500.000,- hvilket svarer til et års
regnskab.
Budgettet for 2014 blev gennemgået. Der vil være en kontingentstigning på 100,Bestyrelsen vil afholde de 5 årlige møder.
Kongressen i 2014 skal gerne gå i nul og meget gerne også give et overskud.
Udgifterne til Dansk Sportsmedicin er uændret på ca. 200.000,SJMSS posten er på 190.000,Hjemmesideposten er på 10.000,Budget for 2014 er på ca. 766.000,-

Kommentarer og spørgsmål fra salen:
Der blev spurgt til, om der er lagt en plan for udviklingen, og om der er gjort nogle
tanker vedr. indtægter fra andre steder fra.
MM fortalte, at der kommer en justering af kontingentet samt en evt. besparelse af
porto ved online-tidsskrifter.
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TØ fortalte, at der vil blive arbejdet på at få kontakt til de medlemmer, som forgæves
har forsøgt at melde sig ind.
MM fortalt at der har ikke været registreret nye indmeldelser siden januar ’13.
EH foreslår evt. at gøre reklame på Facebook.
JA: Gjorde bestyrelsen opmærksom på at der skal afholdes eksamen igen i år, hvilket
betyder at der tilkommer en betydelig ekstraudgift.
Der blev stillet spørgsmål vedr. de afsatte 75.000,- til næste års kongres.
MM fortalte, at stigningen skyldes, at det er dyrere at afholde kongres i KBH end i
Kolding.
Der spørges ind til, hvad man får for sit kontingent udover Dansk Sportsmedicin.
TØ fortalte, at det skal gøres mere synligt, hvad man får for sit kontingent bl.a. kurser
specifikt rette mod interesserede i idrætsmedicin, afholdelse af årlige idrætsmedicinsk
årskongres, afholdelse af eksamen i forbindelse med at opnå diplomlægestatus m.m.
Kommentar fra salen om, at mange praktiserende læger ikke læser SJMSS.
Ad 7)

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasseren indstillede overfor generalforsamlingen at kontingent, med stigning på 100,-,
er på 1150,- årligt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til regnskab og budget, og at
forslaget om en stigning af kontingent blev godkendt.

Ad 8)

Behandling af indkomne forslag.
LB gennemgik forslaget til ændringer i vedtægterne, bl.a. at man træder ind i
bestyrelsen med sin forgængers anciennitet og at bestyrelsen konstituerer sig selv
umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kommentarer og spørgsmål fra salen:
Der spørges til, om referater evt. kunne blive sendt ud sammen med nyhedsmail.
EH fortalte, at der desværre ikke har været sendt nyhedsmails ud i et stykke tid, men
at man kan finde referater på den lukkede del af hjemmesiden.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til ændring i vedtægterne, og
at forslaget ved afstemning i salen blev godkendt.
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Ad 9)

Valg

a)

Valg til bestyrelsen
Lars Blønd, Greve, afgik efter tur, ønskede ikke genvalg og blev takket for sin store
indsats.
Eilif Hedemann, Odense, afgik efter tur og var villig til genvalg. Der var ikke kommet
andre forslag, hvorfor Eilif Hedemann blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Annika Winther, Herlev, afgik som suppleant og var af bestyrelsen foreslået valgt til
bestyrelsespost. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Annika Winther blev
valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Mikael Skov, Viborg, var indstillet til suppleantposten. Mikael præsenterede sig for
generelforsamlingen. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Mikael Skov blev
valgt for 1 år.
Valg af ekstraordinært bestyrelsesmedlem for 2 år
Mikkel Ammentorp Pedersen, Kastrup, var af bestyrelsen indstillet til ekstraordinært
bestyrelsesmedlem. Mikkel præsenterede sig for generalforsamlingen. Der var ikke
kommet andre forslag, hvorefter Mikkel Ammentorp Pedersen blev valgt for 2 år.
Mogens Dam, afgik efter tur og kan ikke genvælges (6 år). Blev takket af LB med vin.

a4)

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 til uddannelsesudvalget for 2 år
Annika Winther, Jesper Petersen og Jan Rømer (suppleant) afgår alle efter tur og kan
genvælges.
Uddannelsesudvalget indstiller Annika Winther som ny formand for UU, da Jacob
Astrup træder tilbage, og der tilstræbes en glidende overgang.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Petersen og Jan Rømer.
Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter begge blev valgt for 2 år.
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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 10)

Eventuelt
LB: DIMS og FFI vil sammen finde ud af, om Dansk Sportsmedicin kun skal være i
online version. Der vil være en væsentlig besparelse på porto- og trykkeriudgifter.
Kommentar fra salen: God idé med online version og gerne med oplysning om ny
udgivelse via nyhedsmail.
Kommentar fra salen: Glad for den gamle bladversion, da den bliver taget med på
kurser, kongresser m.v.
MB fortalte, at den elektroniske udgave kan printes ud eller downloades via
hjemmesiden som pdf-fil.
Der blev afholdt en afstemning i salen af fremmødt på generalforsamlingen, og der er
overvejende stor tilslutning til en online version. Der vil også blive lavet en
afstemning via hjemmesiden.
MB synes, at 1 time er for kort tid til generalforsamlingen. LB svarer, at der fremover
vil blive anmodet om 1 ½ time.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg og afsluttede
generalforsamlingen.
Lars Blønd afsluttede mødet med at takke dirigenten for god ro og orden med et par
flasker god vin.

__________________________
Henrik Aagaard
Dirigent,
Dragør, den

_____________________________
Lars Blønd
formand,
Greve, den
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