13. april 2007
J.nr. 111

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab
den 22. november 2000

1.

Valg af dirigent
Peer Tfelt-Hansen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

2.

Formandens beretning
Den aktuelle medlemsstatus er nu 454, heraf 13 nye medlemmer og 15 firmamedlemmer.
Richard Malmros, Mogens Milfeldt og Estrid Ottesen blev mindet på opfordring
fra formanden.
De 2 store møder i år 2000 var DNS’ 100 års jubilæum, og EFNS kongressen,
begge begivenheder forløb godt og var veltilrettelagt.
Næste årsmøde skal foregå på Koldingfjord 23 og 24 marts 2001.
Formanden orienterer om, at der skønnes at mangle ca. 100 nye speciallæger i år
2005. Sundhedsstyrelsen har givet DNS medhold i dette og anbefalet, at der oprettes 4 hele nye uddannelsesforløb: 1 i region syd og 3 i region nord. Der pågår
aktiviteter for at udvide stillingsantallet.
Formanden orienter om Speciallægekommissionens arbejde, hvor DNS og Dansk
Selskab for Neurofysiologi har gjort indsigelse om nedlæggelsen af grenspecialet
neurofysiologi.
I betænkningen fra kommissionen skal specialistuddannelsen være et
kontinuerligt uddannelsesforløb med tjeneste ved såvel funktionsbærende
enheder, som højtspecialiserede afdelinger, og være 48 - 60 måneders varighed.
(Se formandens redegørelse i den udsendte dagsorden til generalforsamlingen)
Til slut takker formanden for 3 år som bestyrelsesformand.

3.

DNS’ hjemmeside
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Hjemmesiden er nu en realitet. Hjemmesiden gennemgås af Birgitte Bo Andersen,
og sekretær i Fællessekretariatet Birgitte Jensen på vegne af Lise Korbo.
Web-adressen er: www.dns-neuro.suite.dk
Der er oplysninger om bestyrelsen, udvalgene, Selskabets love, medlemskab og
kontingent. Referat fra generalforsamlingen. Der vil være mulighed for at give oplysninger om fremtidige møder, som har interesse for foreningen. Birgitte Jensen
(sekretær i Fællessekretariatet) vil være webmaster, og vil i samråd med bestyrelsen sørge for at relevante oplysninger bliver lagt på hjemmesiden.
Det blev besluttet, at navnene (men ikke adresser) på medlemmerne af DNS vil
være på hjemmesiden. Der vil i henhold til loven på dette område blive udsendt
oplysning om dette til alle medlemmer. Medlemmerne, som ikke ønsker at have
deres navn stående på denne liste, skal sørge for at meddele dette til Fællessekretariatet. Alle andre vil automatisk kunne finde deres navn på hjemmesiden.

4.

Beretninger fra udvalg og delegerede
a)

Beretning fra de “ Neuromedicinske rådgivende” for Specialistnævnet

Godkendt uden kommentarer.
b)

Beretning fra Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab

Ingen beretning forelå.
c)

Beretning fra vurderingsudvalget/uddannelsesudvalget

Nils Koch-Henriksen har tilsendt DNS et forslag til ændring af pointgivning ved
vurdering af ansøgning til uddannelsesstillinger i neurologi. Der skal eksempelvis
kunne gives 1 point for reservelæge eller stipendiatophold i specialklinik (f.eks.
hovedpine el MS klinik), hvor man deltager i klinisk arbejde. Vægtningen af disputats overfor ph.d. skal også revurderes. Forslaget vil blive diskuteret i DNS' bestyrelse. Forslaget kan rekvireres via Fællessekretariatet, Kristianiagade 14, 4. tv.,
2100 København Ø, hvis det ønskes.
d)

Beretning fra efteruddannelsesudvalget

Ingen beretning forelå.
e)

Beretning fra kursusledelse af den teoretiske videreuddannelse i
neurologi, neurokirurgi og neurofysiolog

Godkendt uden kommentarer.
f)

Beretning fra Nordisk Neurologisk Forening
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Godkendt uden kommentarer.
g)

Beretning fra WFN

Godkendt uden kommentarer.
h)

Beretning fra EFNS

Godkendt uden kommentarer.
i)

Beretning fra Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer

Godkendt uden kommentarer.

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. Der blev fremlagt et budget, som godkendtes uden kommentarer.
Kontingentet er fortsat 300 kr. årligt for almindelige medlemmer og 7.000 kr. for
firmamedlemmer.

6.

Valg til bestyrelsen (for 1 år)
Johannes Jakobsen (formand) kunne ikke genvælges, Lene Werdelin var indstillet
og blev valgt.
Kai Jensen (næstformand) kunne ikke genvælges, Hans-Henrik Hinge var indstillet og blev valgt.
Lise Korbo (sekretær) kunne ikke genvælges, Troels Kjær var indstillet og blev
valgt.
Michel Kosteljanetz ( NK repræsentant) kunne ikke genvælges, Jens Christian
Sørensen var indstillet og blev valgt.
Christian Krarup (NF repræsentant) ønskede ikke genvalg, Martin Fabricius var
indstillet og blev valgt.
Birgitte Bo Andersen (kasserer) var på valg og blev genvalgt.

7.

Valg af revisor (for 3 år)
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Hans Henrik Hinge og ønskede ikke genvalg (p.g.a. bestyrelsesposten), Søren
Sindrup var indstillet og blev valgt.

8.

Valg til poster og udvalg
a)

Neuromedicinsk rådgivende for Specialistnævnet (for 4 år)

Poul Brodersen kunne ikke genvælges, Michael Binzer var indstillet og blev
valgt.
b)

Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (for 1 år)

Johannes Jakobsen ønskede ikke genvalg, Lene Werdelin var indstillet og blev
valgt.
Kurt Lühdorf var på valg og blev genvalgt.
Kai Jensen kunne ikke genvælges, Hans-Henrik Hinge var indstillet og blev valgt.
Jens Arentsen var på valg og blev genvalgt.
c)

Vurderingsudvalget/Uddannelsesudvalget (for 3år)

Ester greve var på valg og blev genvalgt.
Troels Stahelin Jensen var på valg, Anders Fulgsang-Andersen var indstillet og
blev valgt.
Karsten Ellemann var på valg, Lene Wermuth var indstillet og blev valgt.
Nils Koch-Henriksen var på valg og blev genvalgt.
d)

Styrelsesmedlemmer i Nordisk Neurologisk Forening

Peer Tfelt-Hansen kunne ikke genvælges, Lene Werdelin var indstillet og blev
valgt.

Formanden takkede herefter dirigenten og mødet blev hævet.

Birgitte Bo Andersen
Referent
10. januar 2001
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