DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE

Februar 2017 PH/ts

REFERAT
Ordinær generalforsamling torsdag den 2. februar 2017, kl. 18.00-19.30 på Radisson Blu, København.
I generalforsamlingen deltog:
Formand: Tommy F. Øhlenschlæger
Bestyrelsesmedlemmer: Annika K. N. Winther, Mikkel A. Pedersen, Niels Christian Kaldau, Jesper
Petersen og Jørgen Guldberg-Møller
Suppleanter: Morten Knudsen, fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, konsulent Kristoffer W. Barfod
samt ca. 30 medlemmer af selskabet.
ad 1)

Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Tommy F. Øhlenschlæger valg af Per Hölmich 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 2016 og ved udsendelse af specificeret
dagsorden d. 27.12.16 Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

ad 2)

Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer
Fysioterapeut Vibeke Ahnfeldt, Højageren 17, 8660 Skanderborg
Cand.scient. idræt, Jeppe Qvist, Vinkelgade 9, st. tv., 7470 Herning
Fysioterapeut Casper Larsen, Ottosgade 5, st., 6000 Kolding
Cand.scient i idræt og sundhed Kristian Bradsted Nielsen, Islandsgade 12, 5230 Odense M
Fysioterapeut Kim Lykke Lützhøft, Rosengårdsvej 22, 2830 Virum
Stud.med. Kasper Hermansen, Molsgade 11, 2. tv., 8000 Århus C
Fysioterapeut Charlotte-Amalie Kunø Christensen, Æbeløgade 26, 4. tv., 2100 København Ø
Kiropraktor Anne-Marie Madsen, Nordre Frihavnsgade 100 B, 2. tv., 2100 KBH Ø
Fysioterapeut Frederik Lund, Rudolph Wulffs Gade 8, st. th., 8000 Århus C
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Stud.med. Kris Tvilum Chadwick Hede, Nordborggade 49, 3. th., 8000 Århus C
Følgende blev ikke godkendt som nyt ekstraordinært medlemskab
Firma Cycling power, Magnus Larsen, Horsekilden 17, 4000 Roskilde
ad 3)

Formandens beretning
Tommy F. Øhlenschlæger gennemgik formandsberetningen, som var udsendt sammen med
dagsorden til alle medlemmer d. 27.12.16
Kommentarer til beretningen:
Kongres app: Der blev udtrykt stor tilfredshed med app’en, den er nem og overskuelig at bruge. Der
blev spurgt til, hvorfor den ikke er udviklet til Windows, og TØ svarede, at det har været for dyrt ift.
hvor mange Windows brugere der er.
Visionsweekend: Kongressen i Finland blev sløjfet (grundet dårligt program) til fordel for en
visionsweekend i september 2016.
Tovholderne i bestyrelsen præsenterede hver især de udvalgte kerneområder i DIMS’ strategiplan.
NCK præsenterede survey-monkey resultaterne, som blev sendt ud til alle medlemmer i januar.
NCK spurgte efterfølgende generalforsamlingen, om DIMS skal blive mere politiske. Der var bred
enighed om, at DIMS skal blive med politisk.
På visionsweekenden blev der snakket om at ansatte en journalist til at tage sig af fx presseomtaler
m.m. og med generalforsamlingens accept, vil DIMS går videre med dette.
MK præsenterede strategiplanens målsætning ift. rekruttering, DIMS har især fokus på gode
relationer til yngre læger og fysioterapeuter.
Derudover arbejdes der på at få oprettet en studenterorganisation i Odense og generelt inddrage
studenterorganisationerne meget mere i DIMS’ arbejde.
GHR Gennemgik ideen med de 4 forskningscentre og spurgte generalforsamlingen om feedback på
elektronisk udgave af Dansk Sportsmedicin: Der er mange, der ikke har opdaget, at DSM er gået
online og kun kan tilgås via hjemmesiden. GHR Der bliver udsendt en mail til alle medlemmer hver
gang, der udkommer et nyt nummer af DSM. Der kom forslag om at lave en app frem for
hjemmesiden, GHR fortalte, at udviklingen af en app allerede er på tegnebrættet.
Der blev udtrykt overraskelse over, at det nu er gratis at læse DSM, GHR det er en
bestyrelsesbeslutning for større synlighed af DSM, bl.a. har der været 5000 hits på hjemmesiden
mod 3000 for 1 år siden, så der er stille og rolig udvikling.
Et af DIMS store fokusområder er større synliggørelse af medlemmernes fordele ved at være
medlem af DIMS.
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere kommentarer til beretningen, som herefter blev
godkendt.
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ad 4)

Beretning fra Uddannelsesudvalget
Annika Winther gennemgik formandsberetningen fra UU i 2016
Udvalget har i år bestået af: Jan Rømer, Tue Smith Jørgensen, Rasmus Oscar, Mads Karlsson, Søren
Geil Kjær, Peter Kristensen, Simon Laust, Kim Lykke og Annika Winther
Året 2016 har for uddannelsesudvalgets side været et år med en del aktiviteter. Efter en stor
udskiftning ved forrige generalforsamling med 3 nye medlemmer er der nu ved at være fordeling af
opgaver og indkøring af de nye, så der igen kan øges i kursusaktiviteten.
Efter sidste generalforsamling, hvor den reviderede diplomlægeuddannelse blev godkendt, er det
nu tid til at se denne implementeret i selve uddannelsesdelen, herunder det obligatoriske
delelement hos idrætsenheder.
Kursusaktiviteten har i 2016 været:
Uge 9 trin 1 øst, afholdt på flyvestation Skalstrup, kursusledere Jesper Petersen og Tue Jørgensen
med acceptabelt antal deltagere og en økonomi i balance
Uge 23, trin 2 kursus afholdt på Bispebjerg hospital med fint deltagerantal og en økonomi med
overskud
Uge 35 trin 1, vest, afholdt Idrætshøjskolen Ålborg, kursusleder Rasmus Oscar med fint antal
deltagere og en økonomi med overskud.
D. 11/11 afholdtes Diplomlægeeksamen med 8 deltagere og 8 nye diplomlæger i idrætsmedicin,
tillykke til dem.
D. 29/11 afholdtes Hjertekursus, som med kort varsel opnåede 25 deltagere og en spændende
eftermiddag/aften i selskab med Thorbjørn Sindballe og kardiolog Lars Juel Andersen. Kurset var
støttet af Hjerteforeningen.
Kursusaktiviteten for 2017 er planlagt således:
Uge 9 afholdes trin 1 øst, sidste gang på Flyvestation Skalstrup, der pågår dialog med Forsvaret
vedrørende fremtidig placering, kursusleder Tue Smith Jørgensen assisteret af Peter Kristensen.
Uge 35 afholdes trin 1, vest, Ålborg, kursusleder Rasmus Oscar og Mads Karlsson.
Herudover er andre kurser i planlægningsfasen, som meldes ud via hjemmeside og facebook, så
snart der er flere detaljer på plads. Det vil formentlig indbefatte triatlonkursus, hjerterehabilitering,
ernæringskursus og klublægekursus.
Økonomi: Har igen været et positivt år og håber dette fortsætter, således der er mulighed for at
udvikle kursustilbuddene, så vores medlemmer får glæde af dette.
Igen i år er der udskiftning i udvalget, hvor Søren Geil Kjær forlader udvalget på grund at tidsfristen
(6 år), vi siger tusind tak for det arbejde Søren har lagt i UU igennem hele sin tid i UU.
Supplerende til beretningen: AW UU har en store ambitioner om at forøget kursusantallet.
Derudover er arbejdes der på en udbygning af log-bogen, bl.a. skal flere idrætsklinikker inddrages i
de fokuserede ophold og ikke kun Institut for Idrætsmedicin på BBH. Der blev på
generalforsamlingen opfordret til at melde ind til UU, hvis man kan tilbyde fokuserede ophold. Der
vil blive lavet en liste over steder på hjemmesiden (samme sted som log-bogen).
Kommentarer fra salen:
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Dirigenten konstaterede at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter
blev godkendt.
ad 5)

Beretning fra diplomudvalgt
Jan Rømer Der er for nuværende 66 læger i Danmark med diplom (1/1-2017).
I 2016 blev der udklækket 4 nye diplomlæger. Nyerhvervelse kan nu kun ske via eksamen. Der er 5
læger, der fornyede deres diplom via pointsystemet.
Endelig har der været taget stilling til flere ansøgninger/dispensationer. Opbygningen af
diplomlæge ordningen giver DIMS et højt fagligt grundlag og dermed også en eksistensberettigelse.
På sigt kunne diplomlægeordningen være trinbrættet til en decideret speciallægeanerkendelse.
Med den nuværende politiske diskussionen om et nyt speciale (akut medicin) for første gang i
mange år, kunne det åbne døren for andre nye specialer som f.eks. vores.
Kommentarer fra salen:
Dirigenten konstaterede at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter
blev godkendt.

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 2016 til 31. december 2016
Niels Christian Kaldau gennemgik regnskabet, som forelå ved generalforsamlingen.
Vi har mange restancer, som der skal ryddes op i. Vi har p.t. 486 betalende medlemmer, men
medlemstallet er 536. Lægeforeningen vil blive kontaktet mhp. status på restancer.
Der er afsat 100.000 kr. på budgettet 2017 til visionsrealisering, hvilket kan betyde et mindre
underskud på næste års regnskab, men med en egenkapitalen på 900.000, dvs. optimalt ift. at den
skal være 2 x årsværk og lukning af Foundation (besparelse på 70.000 kr. fra 2018) samt et evt.
overskud fra kongressen, var der ingen indvendinger mod dette på generalforsamlingen.
Kommentarer fra salen:
Der blev stillet spørgsmål til sekretærlønnen, som ikke er steget i mange år. Det blev derfor
besluttet, at sekretærlønnen skal følge gældende PLO overenskomst og reguleres løbende ift.
denne.
Herefter gennemgik NCK regnskabet fra uddannelsesudvalget, som forelå ved generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til regnskaberne, som
herefter blev godkendte.

Ad 8)

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasseren indstillede overfor generelforsamlingen at kontingentet nedsættes til 950 kr.
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Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til regnskab og budget, og at forslaget om
en nedsættelse af kontingentet blev godkendt.

Ad 9)

Dansk Sportsmedicin, elektronisk
Se pkt. 3, GHR’s orientering om Dansk Sportsmedicin.

Ad 10)

Scandinavian Foundation
Kontrakten med Wiley er opsagt fra 2018. M. Backer opsummerede grundlaget for dette valg og
hvorfor det ikke giver mening at forsøge genoplivning til trods for opbakning ved sidste
generalforsamling. Foundation har indkaldt repræsentanter fra de andre skandinaviske lande til et
møde lørdag efter kongressen omkring et evt. nordisk samarbejde (nordiske retningslinjer,
travelling fellowships m.v.).

Ad 11)

Behandling af indkomne forslag
Følgende vedtægtsændringer blev foreslået på generalforsamlingen:
Firmaer skal ikke længere kunne optages som medlemmer af DIMS.
Stk. 2, paragraf 7 formand vælges i lige år: Det kan være uhensigtsmæssigt, hvis formanden ønsker
at gå af i et ulige år og dermed kan DIMS risikere at stå uden formand i et år.
Det samme foreslås ift. bestyrelsesmedlemmerne, dog bibeholde 6 års-reglen samt regler for
genvalg.
Dirigenten konstaterede ved afstemning, at ovenstående vedtægtsændringer blev godkendt.

Ad 12)

Valg

a1)

Valg til bestyrelsen for to år
Annika Winther, Jørgen Guldberg Møller og Tommy F. Øhlenschlæger udgår af bestyrelsen, og
ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Kristoffer W. Barfod, Simon Døssing og Peter Kristensen (fra UU) som
repræsentant for UU i DIMS. De præsenterede sig for generalforsamlingen. Der var ikke kommet
andre forslag, hvorefter KWB, SD og PK blev valgt for 2 år.
Mikkel A. Pedersen (ekstraordinært medlem) afgår efter tur og er villig til genvalg. Der var ikke
kommet andre forslag, hvorefter MAP blev valgt for 2 år.

a2)

Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Morten Knudsen afgår efter tur og er villig til genvalg. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter
Morten Knudsen blev valgt for 1 år.

a3)

Valg af suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år:
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