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1.

Valg af dirigent
Rigmor Jensen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

2.

Formandens beretning
Lennart Gram, Uffe Gansted, Ole Bernt og Paul Thygesen blev mindet på opfordring fra formanden.
Birgitte Bo Andersen er efter Uffe Gansteds død indtrådt som kasserer i bestyrelsen. Hans Høgenhaven er udtrådt af bestyrelsen, og Christian Krarup blev indstillet
til at overtage hans plads.
Den aktuelle medlemsstatus blev oplyst til at være 448 medlemmer, heraf 16 firmamedlemmer.
Formanden oplyste, at bestyrelsen har diskuteret en implementering af CME (Continuos Medical Education) i DNS regi med henblik på at styrke efteruddannelsen.
Man vil nu afvente Speciallægekommissionens arbejde med samme emne, før man
vil diskutere, hvornår og i hvilken form CME kan implementeres. Efteruddannelsen i
DNS er på nuværende tidspunkt begrænset til 2 årlige møder. DNS har modtaget
en arv på 300.000 kr., som bestyrelsen har besluttet skal bruges til efteruddannelse
blandt andet til at betale udenlandske foredragsholdere.
Speciallægekommissionen er ved at udarbejde et udkast til den fremtidige specialistuddannelse. Hvorvidt neurologi skal fortsætte med at være et grundspeciale med
fagområder tilknyttet, eller være et grenspeciale under ex. intern medicin vides endnu ikke. Formanden fremlagde et oplæg til en resolution, som eventuelt kunne fremsendes som meningstilkendegivelse fra DNS. Der blev diskuteret livligt og givet en
række forslag til konkrete fagområder, som kunne være knyttet til grundspecialet
neurologi. Alle syntes enige om, at neurologi skal fortsætte som grundspeciale.
Vedlagt* resolution fra formanden, som fik mandat til at formulere denne.
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3.

Beretninger fra diverse udvalg og delegerede

a)

Beretning fra Vurderingsudvalget/Uddannelsesudvalget
Ester Greve foreslog, at de to udvalg bliver til et. Per Soelberg Sørensen foreslår, at ophold på udenlandske afdelinger kunne ækvivalere et antal publikationer.

b)

Beretning fra de "Neuromedicinske rådgivende" for Specialistnævnet
Godkendt uden kommentarer.

c)

Beretning fra Efteruddannelsesudvalget
Godkendt uden kommentarer.

d)

Beretning fra EFNS
Godkendt uden kommentarer.

e)

Beretning fra WFN
Godkendt uden kommentarer.

f)

Beretning fra Nordisk Neurologisk Forening
Godkendt uden kommentarer.

g)

Beretning fra kursusledelse af den teoretiske videreuddannelse i neurologi, neurokirurgi og neurofysiologi
Godkendt uden kommentarer.

h)

Beretning fra Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer
Godkendt uden kommentarer.
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i)

Beretning fra arbejdsgruppen vedr. revision af speciallægeuddannelsen
i de neurologiske specialer
Godkendt uden kommentarer.

4.

Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag.

5.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Revideret regnskab for Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskabs
Årsmøde og Corpus Callosum kontoen blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Regnskabet blev fremlagt af Lise Korbo, som har stået for rekonstruktionen og
færdiggørelse af regnskabet efter Uffe Gansteds død. Der blev fremlagt et budget,
som godkendtes uden kommentarer. Der bliver i år 2000 en større ekstraudgift i anledning af 100 års jubilæet.
Kontingentet er fortsat 300 kr. årligt for almindelige medlemmer og 7.000 kr. for firmamedlemmer.

6.

Valg til bestyrelsen (for 1 år)
Johannes Jakobsen, Kai Jensen, Lise Korbo, Michael Kosteljanetz var på valg, og
blev alle genvalgt. Hans Høgenhaven udtrådte, og Christian Krarup valgtes. Birgitte
Bo Andersen var indstillet og blev valgt.

7.

Valg af revisor (for 3 år)
Hans Henrik Hinge var på valg og blev genvalgt.

8.

Valg til poster og udvalg
a)

Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (for 1 år)
Kurt Lühdorf, Johannes Jakobsen og Kai Jensen var på valg og blev gen-
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valgt. Ester Greve kunne ikke genvælges, Jens Arentsen var indstillet og blev
valgt.
b)

Vurderingsudvalget/Uddannelsesudvalget (for 3 år)
Dorthe Rasmussen er udtrådt af udvalget, Anne-Mette Havsager var indstillet
og blev valgt.

c)

Kursusledelse for den teoretiske videreuddannelse (for 8 år)
Sissel Vorstrup ønskede at udtræde, og Flemming Bach var indstillet og blev
valgt.

d)

Styrelsesmedlemmer i Nordisk Neurologisk Forening
Johannes Jakobsen var på valg og genvalgtes.

9.

Eventuelt
Allan Andersen opfordrede alle til at deltage i EFNS 2000, som i år skal være i
Danmark. Mødet skal foregå den 14.-18. oktober i Bella Center. Deadline for abstracts er 3. april.
Dagene inden (12.-14. oktober) afholdes 6th Congress of Nordic Society for Research in Brain Ageing (Norage) i Odense.
Formanden takkede herefter dirigenten, og mødet blev hævet.

Birgitte Bo Andersen
Referent
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