DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE

Februar 2018 HA/ts

REFERAT
Ordinær generalforsamling torsdag den 1. februar 2018, kl. 18:15-19:30 på Radisson blu Scandinavia,
København, Rum: Sweeden.
I generalforsamlingen deltog:
Formand: Kristoffer W. Barfod.
Bestyrelsesmedlemmer: Simon Døssing, Peter Kristensen, Mikkel A. Pedersen, Niels Christian
Kaldau, Jesper Petersen, Morten Wad.
Suppleanter: Gorm H. Rasmussen samt ca. 30 medlemmer af selskabet.
Ikke til stede: Suppleant Morten Knudsen.
ad 1)

Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Kristoffer W. Barfod valg af Henrik Aagaard til dirigent. Valget skete
enstemmigt og med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægternes § 9, idet generalforsamlingen var indkaldt med opslag til
samtlige medlemmer i Dansk Sportsmedicin i november 2017 og ved udsendelse af specificeret
dagsorden d. 24.01.18 Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

ad 2)

Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer
Kiropraktor Olle Johansson
Kiropraktor Johannes Mackeprang
Fysioterapeut Thomas Christoffersen
Fysioterapeut Thomas Heesgaard Kristensen

ad 3)

Formandens beretning
Kristoffer W. Barfod gennemgik formandsberetningen (årsrapporten), som var udsendt sammen
med dagsorden til alle medlemmer d. 24.01.18. Derudover gennemgik bestyrelsesmedlemmerne
hver især deres arbejdsområde.
Jesper Petersen orienterede om Sportskongressen, bl.a. at DIMS’ bestyrelse fortsat gerne vil
arbejde hen mod det mere internationale præg, hvis der er opbakning til dette fra
generalforsamlingen.
Kommentarer:
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Der blev gjort opmærksomt på, at prisen måske godt kan udelukke nogle fra at deltage i kongressen
og det blev foreslået, at de inviterede foredragsholdere ikke nødvendigvis skal honoreres, da det er
en ære at komme og holde foredrag.
Der skal være fokus på, at det ikke er de samme personer, som sidder i det videnskabelige udvalg.
Derudover blev generalforsamlingen orienteret om, at DIMS og DSSF har besluttet, at fastholde
navnet” Scandinavian Congress of Medicine & Science in Sports” fremover. Der blev spurgt til, om
det kunne være nogen problemer i dette ift. de andre skandinaviske lande, og der blev dertil svaret,
at da de andre skandinaviske lande slet ikke har kunne følge med ift. de skandinaviske kongresser,
ses der ikke noget problem i dette.
Ift. kongressteder, har DIMS og DSSF i samarbejde undersøgt flere andre kongressteder rundt
omkring i landet, og vælges der at gå imod et mere internationalt præg, er København klart er at
foretrække, da den både trækker og kan huse flere deltagere.
Generalforsamlingen gav herefter tilsagn til, at der sigtes mod et mere internationalt præg samt at
København vælges som kongressted fremover.
Gorm H. Rasmussen orienterede om tankerne om en modernisering af Dansk Sportsmedicin.
Der var ingen kommentarer til dette.
Niels Christian Kaldau orienterede om politik bl.a. om STPS sagen, og at DIMS arbejder for, at der
ikke skal være nogen gebyrer. Opfordrer medlemmerne til at komme ekspertudsagn i de politiske
sager.
Kommentarer:
Stor ros for hurtig udrykning ift. STPS sagen.
Der blev spurgt til en tidshorisont for gebyr-problematikken, hertil blev svaret, at dette kræver en
lovændring, men DIMS har en god kontakt i DIF, som har en direkte kontakt til ministeriet.
P.t. opfordrer DIMS til, at medlemmerne skal lade sig registrere og søge om dispensation.
Jonathan Vela orienterede om position papers, som er korte anbefalinger fra DIMS, og
generalforsamlingen blev spurgt om, om det noget der skal arbejdes videre med?
Kommentarer:
Det vil kræve et stort arbejde, og det foreslås at holde sig til få anbefalinger samt at sørge for at
holde dem opdaterede.
Der var opbakning fra generalforsamlingen til at arbejde videre med dette.
Jesper Petersen orienterede om DIMS’ månedlige nyhedsmail og spurgte generalforsamlingen, om
medlemmerne synes, den er nyttig, samt om den evt. skal drejes i en anden retning. Bestyrelsen
tager gerne mod forslag om evt. ændringer.
Kommentarer:
Medlemmerne er meget glade for den.
Der blev foreslået evt. at linke til artikler fra DSM.
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Kristoffer W. Barfod orienterede om eksterne relationer bl.a. samarbejdet med SAKS, som er faldet
på plads.
Der var ingen kommentarer til dette.
Morten Wad orienterede om DIMS’ rekrutteringsstrategi, bl.a. at der nu er en SIMS-repræsentant
med i DIMS.
Der planlægges et lille katalog med korte kurser for studenterorganisationerne. Medlemmerne
opfordres til at stille sig til rådighed som undervisere til disse kurser.
Der var ingen kommentarer til dette.
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere kommentarer til beretningen (årsrapporten), som
herefter blev godkendt.
ad 4)

Beretning fra Uddannelsesudvalget
Mads Karlsson gennemgik formandsberetningen fra UU i 2018 (side 7-8 i årsrapporten).
Kommentarer til beretningen:
Ift. Trin-kurserne blev det foreslået, om ikke Forsvaret evt. kunne forespørges, om de ikke stadig vil
komme med patienter, selvom samarbejdet er ophørt. Derudover måske skære lidt ned på
patientantallet, da det godt kan blive forhastet.
Dirigenten konstaterede at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter
blev godkendt.

ad 5)

Beretning fra eventuelle andre udvalg
Jan Rømer orienterede om diplomudvalget.
Der var ingen kommentarer til dette.
Der var ikke indkommet beretninger fra andre udvalg.
Dirigenten konstaterede at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter
blev godkendt.

ad 6)

Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Niels Christian Kaldau gennemgik regnskabet, som forelå ved generalforsamlingen.
Budgettet for 2018 går ud med et underskud på ca. 100.000 kr., da de skal søsættes mange af
DIMS’ visioner i 2018. Underskuddet synes acceptabelt, da DIMS har en egenkapital på 1 mio. kr.
Kommentarer til beretningen:
Der blev spurgt til, hvorfor Sportskongres app’en stadig figurerer i DIMS’ regnskab. Hertil blev
svaret, at der har været brugt penge i år på en videreudvikling af app’en samt at udgiften til dette
deles med DSSF.
Herefter gennemgik NCK regnskabet fra uddannelsesudvalget, som forelå ved generalforsamlingen.
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Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til regnskaberne, som
herefter blev godkendte.
Ad 7)

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasseren indstillede overfor generelforsamlingen, at kontingentet fastholdes til 950 kr. for
ordinære medlemmer, men at det foreslås at sænke kontingentet for de ekstraordinære
medlemmer, som betaler 85 kr. i gebyr til Lægeforeningen, til 865 kr., så kontingentet bliver ens for
ordinære og ekstraordinære medlemmer. Derudover blev det foreslået at nedsætte kontingentet
for de medicinstuderende til 200 kr.
Kommentarer:
Der blev spurgt til, hvorfor kontingent for de medicinstuderende ikke bare helt sløjfes. Hertil blev
svaret, at det viser commitment at opkræve et symbolsk beløb.
Der blev derudover foreslået at oprette en fond, hvor de studerende kan ansøge om tilskud til
kongressen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til regnskab og budget. Forslaget om at
fastholde kontingentet for ordinære medlemmer på 950 kr. og nedsætte af kontingentet for de
ekstraordinære til 865 kr. samt studenterkontingent til 200 kr. blev derfor godkendt.

Ad 8)

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 9)

Valg

a1)

Valg til bestyrelsen for to år
Niels Christian Kaldau, Jesper Petersen og Morten Wad afgår efter tur.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Christian Kaldau og Jesper Petersen samt nyvalg af Jonathan
Vela.
Jonathan præsenterede sig for generalforsamlingen. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter
Jonathan Vela blev valgt for 2 år.

a2)

Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Morten Knudsen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Morten Wad.
Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Morten Wad 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.

b)

Valg til uddannelsesudvalget for 2 år
Annika Winther afgår efter 6 år i udvalget og kan ikke genvælges.
Uddannelsesudvalget foreslår valg af:
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b1)

Simon Brockhusen, kiropraktor og læge, bl.a. læge for basket-landshold. Speciale ej valgt.
Bosiddende v. KBH.

b2)

Julie Rydahl, læge og reuma in spe, tidl. A-landsholdsspiller i fodbold, med +90 kampe, viser stor
interesse for idrætsmedicin.
De præsenterede sig for generalforsamlingen. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Simon
Brockhausen og Julie Rydahl blev valgt for 2 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 10)

Eventuelt
Intet til evt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg og afsluttede generalforsamlingen.
Kristoffer Barfod afsluttede mødet med at takke dirigenten for god ro og orden.

__________________________
Henrik Aagaard
Dirigent,
København, den 19.02.2018

_____________________________
Kristoffer W. Barfod
formand,
København, den 26.02.2018
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