25. april 2018

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
Referat fra DSMM’s generalforsamling den 23/4 2018
på Hotel Comwell, Skovbrynet 1, Kolding
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Valg af dirigent og referent.
Peter Stæhr blev valgt til begge poster. Ingen indvendinger imod
konstateringen, at Generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt
indvarslet.
Formandens beretning.
Helle Borgstrøm aflagde beretning, er lagt på hjemmesiden,
www.dsmm.org under DSMM/Generalforsamlinger. Der var en enkelt
supplerende oplysning: Kursuspriserne, excl. Basiskursus, er ganske
vist steget med 1000 kr, men der er samtidigt indført rabat for
medlemmer på 500 kr. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Formanden blev med applaus rost for sit store arbejde for foreningen.
Aflæggelse af regnskab ved kasserer Annette Mielby.
Regnskab ligger på hjemmesiden, samme sted som formandens
beretning. Vi har haft et stort underskud, 530.000 kr, men det er sket
med overlæg, da vi ikke skal have nogen større formue. Regnskabet
blev enstemmigt vedtaget.
Rapport fra udvalg.
• Uddannelsesudvalget. Findes på hjemmesiden. Godkendt.
• Videnskabeligt udvalg. Helle fremlagde beretningen, der kan
findes på hjemmesiden som efterskrift til Formandsberetningen.
• Webudvalget. Peter Stæhr aflagde beretningen, som blev
vedtaget. Kan læses på hjemmesiden som ovenfor beskrevet.
Rapport fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LVS.
Helle aflagde rapporter. Kan læses på hjemmesiden som efterskrift til
Formandsberetningen.
Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag.
Forslag til Lovændring fra Bestyrelse.
Forslagene var vedhæftet indkaldelsen i henhold til selskabets love,
men kan også læses på hjemmesiden. Peter Stæhr gennemgik
forslagene enkeltvist. Alle blev enstemmigt vedtaget. De herefter
gældende love kan ses på hjemmesiden under DSMM/Vedtægter.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Formand. Helle Borgstrøm var villig til genvalg, ingen andre
kandidater, så hun blev enstemmigt valgt.
- Valg af 3 medlemmer – i henhold til de lige vedtagne
lovændringer. Charlotte Voglhofer var villig til genvalg,
bestyrelsen foreslog Berit Schiøttz-Christensen og Frederikke
Urne. Alle 3 blev valgt.
- Valg af kasserer for 1 år, da Annette Mielby har siddet de
maksimale 8 år i bestyrelsen som kasserer. Bestyrelsen foreslog
valg af Morten Rossen, der blev enstemmigt valgt.
- Valg af yderligere 1 medlem for 1 år, da Peter Silbye og Karen
Goos har siddet de maksimale 8 år i bestyrelsen. Bestyrelsen
foreslog valg af Niels Bro Madsen, der blev enstemmigt valgt.
- Bestyrelsen foreslog at Peter Silbye og Karen Goos fortsætter
deres tilknytning til bestyrelen det næste år som associerede
medlemmer, uden stemmeret. Peter for at kunne støtte den nye
Uddannelsesudvalgsformand, Karen på baggrund af hendes
deltagelse i Education Board i FIMM. Dette blev vedtaget.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog Annette Mielby, som blev enstemmigt valgt.
10. Valg af 5 repræsentanter til LVS.
Karen Goss, Charlotte Voglhofer, Annette Mielby og Helle Borgstrøm
var villig til genvalg. Som 5 repræsentant meldte Peter Stæhr sig –
og blev valgt.
11. Budget 2018 og fastsættelse af kontingent.
Annette Mielby fremlagde budgettet, der blev enstemmigt vedtaget.
For at mindske underskuddet i 2018 blev vedtaget en forhøjelse af
kontingentet til 800 kr for ordinære medlemmer 400 kr for yngre
læger.
12. Eventuelt.
Vi har en del lejer stående i kælderen på Comwell. Der var enighed
om at forsøge at sælge de velfungerende lejer – enten til
medlemmer eller på nettet, hvor der sælges ”Brugt klinikudstyr”.
Referent:

Peter Stæhr

