Generalforsamling den 29. november 2010
Kl. 13.30 – 15.00 i Domus
Referat
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Olaf Paulson som dirigent. Olaf Paulson konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid og var beslutningsdygtig.

2.

Formandens beretning
Beretningen havde været sendt ud til alle medlemmer inden generalforsamlingen.
Flemming W. Bach konstaterede, at der pr. 1. okt. 2010 var 549 medlemmer og at
Jørgen Ewald var afgået ved døden.
Han fortalte om nogle af aktiviteter der var foregået i løbet af året. Årsmødet havde
været velbesøgt, og bestyrelsen ønskede, at der kom flere posters med bredt udvalg
fra yngre neurologer til næste møde. Arbejdet med specialerapporten var færdig og
der var kommet en udmelding fra Sundhedsstyrelsen, hvor der var knyttet få ændringer.
Målbeskrivelsen var færdig og indsendt til Sundhedsstyrelsen. Flemming W. Bach
takkede Steffen Birk og Uddannelsesudvalget, som havde arbejdet længe med det
store arbejde at færdiggøre målbeskrivelsen.
DNS prioriterer særdeles uddannelsesområdet og derfor er Uddannelsesudvalgets
struktur ændret således, at de 3 Postgraduate Kliniske Lektorer fra regionerne skulle
være repræsenteret og derudover skulle der være yngre neurologer fra de tre regioner samt en fra a-kursusledelsen. DNS udpeger også et medlem.
Derudover havde bestyrelsen arbejdet med ændringer til vedtægterne, som der var
afstemning til under pkt. 7.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

3.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Olaf Paulson gennemgik beretningerne, som de var optegnet i det udsendte materiale.
Steffen Birk knyttede et par kommentarer til Uddannelsesudvalgets beretning, hvor
han udtrykte udvalget tilfredshed med at bestyrelsen havde accepteret den nye struktur. Den er mere hensigtsmæssig i forhold til arbejdet i udvalget. Udvalget havde arbejdet meget intenst med målbeskrivelsen og havde nu holdt møde, om hvad næste
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indsatsområde skulle være, og de skulle også se på, hvordan den nye målbeskrivelse implementeres bedst. Desuden skulle de også se på a-kurserne.
Dernæst skulle de se på rekrutteringsproblemerne, da der stadig var problemer med
at få ansøgere til region syd og region nord. Der var overvejelser om man allerede på
universitetsniveau kunne gøre en indsats.
Et spørgsmål fra deltagerne var om selskabet har indflydelse på dimensionerne i regionerne. Bestyrelsen har nogen indflydelse, ved fx at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsens formand ville rette henvendelse til dem.
Helle Thagesen fra bestyrelsen fortalte, at man var i gang med en revidering af Akurserne, så de passer til den nye målbeskrivelse.
Olaf Paulson fremhævede, fra den skriftlige beretning om European Neurological
Society og European Federation of Neurological Societies, at der arbejdes for en
sammenlægning af disse to organisationer. I begge organisationer er der et stort ønske om at blive en samlet organisation.
Bo Biering-Sørensen fra YN fremlagde en mundtlig beretning. Årets største fokusområde havde været rekruttering i forhold til bl.a. studerende og intro-stillinger. De havde deltaget i karrieredagene i Århus, Odense og København. Man havde efterfølgende oprettet en database med ideer til, hvordan man trækker folk til disse dage fx.
ved quiz’er, introduktionsfolder, som indeholder hvad neurologi er og hvilke sygdomsområder der er og der blev også holdt foredrag de tre steder. Der var flest deltagere ved foredragene. YN havde samarbejdet med FORNIKS, som er organisationen for studerende med særlig interesse for neurologi. YN yder hjælp til kurser for
dem. FORNIKS hjælper også med hjemmesiden. Derudover havde de lavet en velkomstfolder til udlevering hos uddannelsesansvarlige overlæger. Aftenmøde på RH i
samarbejde med andre specialer.
YN stillede et forslag om, at DNS overvejede at åbne op for medlemskab for medicinstuderende. Det blev foreslået at studerende kunne være associerede medlemmer uden stemmeret. YN ville holde heldagsmøder med workshops med henblik på
at skaffe nye medlemmer. De havde fået 16 nye medlemmer inden for den sidste
måned.
Fra DRG udvalget blev det nævnt, at taksterne var blevet rettet for 2011, så de passede til diagnoserne. Sundhedsstyrelsen havde et ønske om at gennemgå diagnoser
med henblik på takster for fx demens. Der var en opfordring fra Demens klinikker om
det ønskelige i pakke- DRG-takster. DRG-udvalget imødeser en dialog med Demensklinikkerne. Det blev nævnt, at Ledende overlæge Jesper Gyldenborg, Roskilde
Sygehus indtræder i udvalget i stedet for Nils Koch Henriksen.
Formand for HjerneForum, Troels W. Kjær, holdt et oplæg, hvor han fortalte, at Hjerneforum er tovholder for ”Hjerneugen” og et rekrutteringsforum. De havde brugt
energi på at komme ud til gymnasieelever og bredt ud i befolkningen. Deres hjemmeside har flere tusind hits. Derudover udgiver de bøger med frivillige bidrag og har
online foredrag. Gymnasieelever bruger meget disse. Temaet for ”Hjerneugen” i
2010 var ”Hjernen og Synet”. I 2011 bliver emnet ”Den Plastiske Hjerne”.
DNS’s repræsentant i UEMS/EBN, Flemming Winther Bach, fortalte at han ikke havde deltaget i møderne i år. Disse handler for det meste om uddannelse og efteruddannelse og eksaminer og visitationsbesøg.
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En deltager fortalte, at Den Nationale Trombolysegruppe var ved at udfærdige fælles nationale retningslinjer for behandling og i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
De skulle være færdige den 17. dec. Det blev meddelt, at Trombolysegruppen var
nedsat af Sundhedsstyrelsen og ikke af DNS.
4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Lars Pinborg gennemgik regnskabet, som var blevet godkendt af revisoren. Egenkapitalen var øget med 45.000 kr. i forhold til sidste år på grund af obligationer. Der var
desuden en stor kontantbeholdning, som bestyrelsen ville overveje, hvordan den kan
investeres bedst.
Årsmødet var den store udgiftspost. Det havde vist sig ved gennemgang af regnskabet, at Ipsen Nordic manglede at betale 30.000 kr. Dette beløb vil derfor fremgå af
næste års regnskab. Dernæst havde DNS støttet aktiviteter i YN, som bl.a. havde
øget budgettet til karrieredage.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at beholde det nuværende kontingentbeløb på 500 kr., hvilket blev vedtaget.

5.

Valg til bestyrelsen
Alle repræsentanter i bestyrelsen var på valg, og Helle Thagesen var den eneste,
som ikke kunne genvælges. Bestyrelsen havde foreslået Claus Madsen som kandidat. Der var ikke andre kandidater til posten og Claus Madsen blev valgt, selv om
han ikke var til stede ved generalforsamlingen.

6.

Valg til poster, udvalg m.m.
Alle repræsentanter i Dansk Medicinsk Selskab var på valg og kunne genvælges.
De blev alle genvalgt.
Repræsentanterne er følgende: Flemming W. Bach, Klaus Hansen, Søren Sindrup,
Benedikte Wanscher og Helge Kasch.
Dernæst ønskede repræsentanten i UEMS og EBN, Flemming W. Bach at stoppe
som repræsentant. Bestyrelsen foreslog Lene Wermuth til posten, og hun blev valgt.

7.

Valg af revisor
Revisor Michael Broksgaard Jensen var ikke på valg, idet han blev valgt i 2009 og
vælges for 3 år ad gangen.

8.

Vedtægtsændringer
Formanden fremlagde vedtægtsændringerne, som var sendt ud til alle medlemmer
sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Der var forslag til ændringer i § 6 og
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7. Ændringerne i § 7 var foreslået for at tydeliggøre sammensætningen af bestyrelsen
og proceduren for opstilling til bestyrelsens poster. De ville bl.a. betyde, at det fremover bliver præciseres, at de to repræsentanter for yngre neurologer skal være under
uddannelse for at kunne vælges til bestyrelsen.
Dernæst ønskede bestyrelsen at flytte generalforsamlingen til årsmødet, for at den
kunne foregå i et forum, hvor der er flest muligt deltagere. Hvis det blev vedtaget, ville
det betyde, at næste generalforsamling ville blive udsat til foråret 2012. Der ville fortsat blive afholdt et videnskabeligt møde i løbet af efteråret.
Der var enighed blandt deltagerne, at det var en godt idé at flytte generalforsamling
til årsmødet, også fordi det ville betyde en breder repræsentation fra hele landet.
Det skulle undersøges, hvilke ændringer dette ville medføre for regnskab og budget.
Det blev foreslået, at man flytter regnskab og budget, således at det følger kalenderåret. Bestyrelsen ville efterfølgende undersøge, om det kunne lade sig gøre.
Forslaget om ændring af § 7: Bestyrelsens sammensætning blev vedtaget med alle
stemmer.
Forslaget om ændring af § 6: Generalforsamlingen blev også vedtaget med alle
stemmer på nær en, som undlod at stemme.
9.

Eventuelt
Steffen Brik, formand for Uddannelsesudvalget sagde tak til Martin Ballegaard for
hans mangeårige arbejde i Uddannelsesudvalget og specielt A-kurserne.
Formanden afsluttede mødet og takkede dirigenten for hans indsats og han takkede
Helle Thagesen for hendes store indsats i bestyrelsen gennem de sidste 3 år.
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