
Referat fra Generalforsamlingen 2003 
Generalforsamling 1. februar 2003, H.C.Andersen hotel i Odense. 
1. Valg af dirigent Andre Soos blev valgt, han konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og styrede i øvrigt mødet i henhold til den 
offentliggjorte dagsorden. 

2. Formandsberetning Der henvises til beretningen, trykt andetsteds i Muskuloskeletalt 
Forum. 

3. Regnskabet. Pga. kassererens lovlige fravær (øvelseskursus) blev regnskabet 
fremlagt af Lene Krøyer. Regnskabet var budgetteret til underskud, 
men viste et beskedent overskud. Regnskabet blev godkendt. 

4. Rapport fra udvalg. Bladudvalget : Der er udkommer 5 numre af Muskuloskeletalt Forum. 
Det har været muligt at opnå gode annoncer. Økonomien er reduceret. 

Glen Gorm Rasmussen er gået af som redaktør. Ny redaktør er 
Christian Couppe. 

Uddannelsesudvalget: Pga. formandens lovlige fravær (øvelseskursus) 
blev beretningen fra Niels Jensen læst op af Allan Gravesen. 

Lene Krøyer er udtrådt af udvalget, Lisbeth Wemmelund er valgt som 
nyt medlem. 

Pga. ringe tilmelding har kun 6 af 11 planlagte kurser med i alt 96 
kursister kunnet gennemføres. 

Det planlagte kursus med Herbert Yates kan desværre ikke 
gennemføres, 

For Herbert Yates afgik ved døden ultimo 2002. Vi forsøger at 
gennemføre et kursus i counterstrain behandling med anden underviser. 

Fagpolitisk udvalg: Der har været møde med Dansk Reumatologisk 
Selskab om udvikling af fagområdet Muskuloskeletal Medicin. 
Arbejdet fortsætter. 

Videnskabelig udvalg: Udvalget har bedømt ansøgning om 
Columnaprisen. Prisen er i år uddelt til Tom Petersen, Kbh’s rygcenter. 

Mødeudvalget: Pierre Schydlowsky, Lars Remvig og Allan Gravesen 
havde sammen fysioterapeuternes MT gruppe planlagt forårsmødet 
2003 om skulderen. Der var 125 deltagere. 

Nordisk kontaktudvalg: Peter Silbye har løbende kontakt med de 
nordiske kolleger. Norge afholdt i marts 2002 den Nordiske kongres i 
Oslo. 

PR udvalg: Allan Gravesen arbejder løbende med Selskabets 
hjemmeside. 

Lærebogsudvalget: Lars Remvig orienterede om forsinkelsen af 
færdiggørelsen af bogen, men redaktionsudvalget er tæt på at være 
færdige med redigeringen, således at de første prøvetryk til 
korrekturlæsning forventes i det tidlige forår. 

5. FIMM og DMS FIMM: Der har været generalforsamling i Finland sept. 2002. Der er 



valgt ny præsident: Bernard Terrier, Schweiz og ny vicepræsident: 
Mikael Kuchera, USA. 

Ny Generalsekretær er Ron Palmer, Australien. 

Syd Korea, Japan og østeuropæiske lande ønsker at blive medlemmer 
af FIMM. 

Der er visse spændinger mellem en række sydeuropæiske 
medlemslande og resten af FIMM, bl. a. pga. uenighed omkring 
osteopaternes medlemskab. Uenigheden bunder i den forskellige 
uddannelse som 

Amerikanske og Europæiske osteopater har. De Amerikanske har en 
fuld lægeuddannelse og derefter en overbygning som giver dem ret til 
titlen "DO" (Doctor of Osteopatics), de Europæiske er ikke 
lægeuddannede. 

Dansk Medicinsk Selskab : Det blev ved møde besluttet, at fagområder 
skal vurderes af specialeselskaberne. Muskuloskeletal medicin skal 
således bedømmes af Dansk Reumatologisk Selskab. PLO har ved sidst 
indgåede overenskomst aftalt yderligere forhandlinger om indførelse af 
betingede honorarer for manipulation. DSMM har kontaktet DSAM 
med tilbud om samarbejde omkring krav om uddannelse. 

6. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lars Remvig gik af som formand, idet hans funktionstid var opbrugt. 

Som ny formand valgtes Allan Gravesen. 

Kasserer Peter Silbye blev genvalgt. 

Jette Parm blev genvalgt. 

Pierre Schydlowsky blev genvalgt. 

Som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Allan Gravesen valgtes 
Palle Holck 

8. Valg af repræsentanter og 
revisor 

Lene Krøyer blev genvalgt som revisor. 

Repræsentanter til DMS blev genvalgt, idet vi dog må forvente af 
antallet af repræsentanter vil blive reduceret fra 11 til 10 pga. faldende 
medlemstal. 

9. Fastsættelse af kontingent Kontingenter blev fastsat uændret. 

10. Udnævnelse af æresmedlem Glen Gorm Rasmussen blev udnævnt til æresmedlem for sit store 
arbejde nationalt og internationalt gennem en lang årrække 

Udenfor dagsorden Selskabets næstformand, Jette Parm takkede Lars Remvig for hans 
store og utrættelige arbejde som formand for selskabet i 8 år. Allan 
Gravesen overrakte en erindringsgave. 

 


