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1. Valg af dirigent:
Nils Koch-Henriksen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen, hvorefter han konstaterede af generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning:
Der henvises til formandens skriftlige beretning. Som tilføjelse til denne kan nævnes, at selskabet ved et åbent hus arrangement i forbindelse med Lægeforeningens 150 års jubilæum
den 1. september havde en stand samt posters i samarbejde med Dansk Neurokirurgisk Selskab. DNS havde arrangeret at Eksperimentariet viste hjernedissektioner på fårehjerner, hvilket var en stor succes og standen velbesøgt.
Derudover kan nævnes de gode møder i det forgangne arrangeret i selskabet såsom årsmødet
på Hotel Marienlyst m.v. Det kommende årsmøde den 4. – 5. april 2008 på Munkebjerg Hotel
vil blive afholdt i et lidt andet format end vanligt i håb om at tiltrække de yngre neurologer. I
forhold til Mogens Fog konkurrencen bliver udpegningen af vinderne også ændret, således at
deltagerne foruden komiteen også kan stemme på deres favorit. Dog bliver denne konkurrence
aflyst, såfremt der ikke kommer tilstrækkelige deltagere i konkurrencen, hvilket også gør sig
gældende for posterprisen/sessionen. Formanden ønskede derfor, at der ude i afdelingerne
blev opfordret til at indsende bidrag til disse konkurrencer.
Som nogle af de vigtigste opgaver/områder i det kommende år bliver bl.a. planlægningen af
Akutbetjeningen på de 4 store traumecentre samt andre akuthospitaler.

3.

Beretninger fra udvalg og delegerede:

Der henvises til de skriftlige beretninger.
Der var dog tilføjelser/kommentarer fra følgende udvalg:
Uddannelsesudvalget:
Der blev fremlagt nogle generelle spørgsmål som udvalget ønskede at debattere med forsamlingen.
Derudover blev der udtrykt frustration over, at det endnu ikke har været muligt at pege på en
mulig kandidat som hovedkursusleder.
DRG-gruppen:
Gruppen vil gerne opfordre medlemmerne til at rette henvendelse, hvis de undrer sig over
nogle afregninger eller evt. mangel til dette.
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Ekspertgruppe vedrørende medikamentel behandling af Alzheimers demens:
Ekspertgruppen forklarede proceduren for ekspertgruppens arbejde i forbindelse med den
nationale rekommandationsliste om alzheimer, og hvilke frustrationer dette arbejde af og til
har medvirket.
Patientklagenævnet:
Dette udvalg skal ikke fremover med over selskabets udvalg, eftersom det ikke er et udvalg
nedsat af DNS.

4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastlæggelse af
kontingent:
Jesper Gyllenborg fremlagde det reviderede regnskab samt budgetforslag. DNS har grundlæggende en sund økonomi, dog skal det bemærkes at regnskabet bærer præg af den store arv,
som selskabet har modtaget.
Bestyrelsen har besluttet, at arven snarest bliver investeret i 30 års 5% obligationer, hvilket vil
medføre ca. 50.000 kr. i renteindtægter årligt.
Der er forslag om, at der ydes en reduceret medlemspris til f.eks. stud. med., yngre neurologer
og lignende. Dette forslag vil bestyrelsen tage op på det kommende bestyrelsesmøde.

5. Valg til bestyrelsen:
Formand Olaf B. Paulson blev genvalgt.
Carsten Bisgaard blev genvalgt.
Helge Kasch blev genvalgt.
Benedikte Wanscher blev genvalg.
Jesper Gyllenborg blev genvalgt.
Helle Thagesen blev nyvalgt samt associeret medlem af uddannelsesudvalget.

6. Valg til poster, udvalg m.m.:
Alle forslag til nye medlemmer blev godkendt.

7. Valg af revisor:
Ikke på valg i år.

8. Eventuelt:
Bestyrelsen ønskede at forespørge forsamlingen om de var tilfredse med informationsniveauet
via mail. Forsamlingen tilkendegav, at de synes, at informationsniveauet var tilfredsstillende.
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