
	  
 

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin 
 

 
Referat af Generalforsamling i DSMM 21/3/2015 
 
1. Dagsorden 
Godkendt 
 
2. Valg af dirigent og referent 
Niels Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen vedtægtsmæssigt 
indvarslet. Peter Stæhr blev valgt som referent. 
 
3. Formandens beretning 
Læs beretningen i sin helhed andetsted. 
Finn Johannsen spurgte til betydningen af godkendelse af muskuloskeletal medicin som fagområde. 
Det er en officiel anerkendelse af vores faglige expertice, samt en forpligtelse til at vedligeholde 
den faglige standard. 
Om diplomlægers vedligeholdelse af diplomlægestatus henviste Finn Johannsen til 
dansksportsmedicin.dk, hvor idrætsmedicinernes examen og recertificering omtales. Bestyrelsen vil 
tage dette med I de videre overvejelser. 
Beretningen blev godkendt. 
    
4. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren  
Fint regnskab, med overskud på kr. 204.000. Aktiver/Passiver kr. 2,2 mill. Der var tilslutning til, at 
lidt af overskuddet bruges til at dække underskuddet på Årsmødet. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Rapport fra udvalg 
Uddannelsesudvalget. 
Der er forskel på udvalgets og revisorens opstilling af kursusregnskaberne. Peter Silbye vil 
koordinere dette med revisoren til næste regnskab. 
Kursuspriserne fastholdes i 2015, selvom lærerlønningerne stiger. 
Årsmøde udvalg. 
Stor tilfredshed med Årsmødets planlægning og indhold. 
Webudvalg. 
Hjemmesidens nykonstruktion er en langsommelig affære. IT-firmaet arbejder meget langsomt, 
men vi vil presse igen. 
 
6. Rapport fra FIMM 
Formanden henviser til punkt 3. 
 



7. Bestyrelsens forslag til lovændringer 
Formanden gennemgik forslagene, der alle blev vedtaget. De reviderede vedtægter kan ses på 
dsmm.org/vedtægter. 
 
8. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen forslag at behandle under dette punkt. 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Annette Mielby blev genvalgt som kasserer. 
Peter Stæhr blev genvalgt 
Lilli Kirkeskov blev valgt I stedet for Morten Vaagholt, der ikke ønskede genvalg. 
Niels Jensen blev genvalgt som Seniormedlem af bestyrelsen. 
 
10. Valg af revisor 
Lars Faldborg blev genvalgt. 
 
11. Budget 2015 og fastsættelse af kontingent 
Annette Mielbyes forslag blev rettet til. 
Kontingent blev fastsat uændret til 550 kr. for ordinære medlemmer. 
 
12. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for vel ledet møde og 
takkede også deltagerne for god ro og orden. 


