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___________________________________________________________________________

1. Valg af dirigent
Jesper Gyllenborg blev valgt som dirigent.
____________________________________________________________________________

2. Formandsberetning 2015-16
Formanden gennemgik medlemstallene for selskabet, som havde 681 medlemmer pr.
31.12.2015, hvoraf 3 var firmamedlemmer. Jørgen Worm-Petersen og Edwin Bickerstaff var afgået ved døden.
DNS møder
Årsmødet i 2015 blev atter afholdt på Hotel Munkebjerg og havde 165 tilmeldte deltagere. Formanden nævnte, at bestyrelsen havde talt om, det var nødvendigt at flytte mødet til et større
sted. Bestyrelsen havde været inviteret til at holde et bestyrelsesmøde på hotel Comwell Kolding,
men havde besluttet, at stedet ikke havde samme kultur som Munkebjerg og at der er mange
fordele ved Munkebjerg.
Efterårsmødet blev afholdt den 2. oktober på IDA med 55 deltagere. Mødestedet var valgt af hensyn til gode faciliteter og nemt i forhold til transport. Der havde været ca. 55 deltagere og bestyrelsen havde diskuteret om mødet stadig var aktuelt og havde interesse for medlemmerne. Forskellige former har været afprøvet, men det har ikke givet flere deltagere. Han fremhævede, at
planlægning af mødet et år i forvejen var meget vigtigt.
DNS´ videnskabelige panel
Bestyrelsen havde fundet behov for rådgivning i planlægning af årets to videnskabelige møder og
havde derfor nedsat et videnskabeligt panel, hvor deltagerne har en tæt kontakt til det internationale forskningsmiljø for de relevante subspecialer, og som bestyrelsen kan kontakte til at foreslå
udenlandske oplægsholdere til både årsmødet og efterårsmødet.
Neuro.dk
Formanden nævnte, at hjemmesiden har mange hits, der er især stor interesse for nNBV’en og
Lundbeckfondens scholarstipendier. Bestyrelsen for forventer, at samarbejdet med Lundbeckfonden fortsætter i 2016.
EAN 2016
En stor del af arbejdet i bestyrelsen havde været arrangering af EANs Second Annual Meeting
som skulle afholdes i Bella Center 28.-31.maj. Formanden for DNS havde i marts 2015 samlet en
Local Organizing Committee (LOC) hvis opgave har været at deltage i planlægning af ”opening
session”, ”historical session” og ”Highlight session” samt at rådgive EAN i valg af ”venues” for
sociale events. Derudover var der planlagt en history session med norsk, svensk og dansk deltagelse samt en presidential dinner for 100 personer.
Derudover havde der været arbejdet på et out-reach program, som skal skabe bevågenhed for
neurovidenskaben samt udnytte at der er to kongresser. Man havde arbejdet med forskellige muligheder for at lave foredrag fra videnskabelige selskaber, som skulle holde oplæg om emner indenfor der om område. Weekend Avisen ville desuden lave en artikelserie i forbindelse med kongressen samt et neurologisk temanummer og der ville være atikler i Dagens Medicin i april om
kongressen.
Den neurologiske Nationale Behandlingsvejledning
Det havde været et godt år for nNBV’en. Hullerne var lappet og der var stor hitrate på ca. 10.000
hits om måneden. Redaktionsgrupperne havde været samlet, dels med henblik på konsolidering
og revision af teksterne. Der var afholdt møde i januar i Odense, hvor 35 personer deltog samt
repræsentanter fra regionerne og Sundhedsstyrelsen samt en person fra Dansk Kardiologisk Selskab, som styrer deres NBV.
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Specialevejledningen for neurologi
Der havde kun været sporadisk kommunikation imellem SST og DNS om den reviderede specialeplan.
Omlægning af teoretiske kurser (A-kurser)
Formanden nævnte at en revision og omlægning af a-kurserne både med hensyn til indhold og
pædagogiske principper var i gang, og uddannelsesudvalget ville uddybe dette under deres beretning.
Til slut takkede formanden bestyrelsen for hjælpen, da han startede sit arbejde som formand. Det
havde været en fornøjelse at arbejde sammen om løsningen af de mange opgaver.
Dirigenten takkede ligeledes formanden for hans arbejde de sidste tre år i bestyrelsen.
__________________________________________________________________________

3. Beretninger fra udvalg og delegerede
Uddannelsesudvalget
Formanden for DNS’s Uddannelsesudvalg Erik Danielsen fortalte, at udvalget havde støttet arbejdet med revision af A-kurserne og sikret, at de pædagogiske principper blev overholdt, og at ansøgningsproceduren blev overholdt. Baggrunden for arbejdet var en undersøgelse fra 2011, om
hvorvidt kurserne understøttede målbeskrivelsen. Sundhedsstyrelsen havde også krævet en revision af kurserne. Man havde desuden kontaktet regionernes uddannelseskontorer om reglerne for
flytning af hoveduddannelsesforløb mellem uddannelsesregionerne, for at sikre en ensartet behandling. Der er et samarbejde med regionerne om rekruttering til speciale bl.a. ved aktiviteter
rund i landet for studerende og etablering af KBU stilligner på neurologiske afdelinger.
En Task force gruppe skulle tage på besøg på de neurologiske afdelinger på skift. Den skal være
med til at sikre en spredning af ideer til gode uddannelsesmiljøer.
Udvalget vil fremadrettet arbejde med muligheden for en forlængelse af H-uddannelsen til 5 år
således, at uddannelsen bl.a. kunne indeholde intern medicin eller evt. valgfrie ophold med henblik på tilpasning til regionale forhold.
LVS
Formanden fortalte, at der generelt var lav interesse fra DNS repræsentanter til at deltage i LVSmøderne. Der var ingen fra DNS til mødet om oprettelsen et nyt akutspeciale. Til gengæld havde
DNS lavet et skriftligt høringssvar til LVS, hvor den overordnede holdning var, at der ikke er interesse for fra neurologisk side.

4. Aflæggelse af revideret regnskab
Kassereren fortalt, at regnskabet havde bragt et par overraskelser. Vi ender dog med at bruge
85.000 kr. mindre end budgetteret på grund af et beløb, der var afsat til en NVB-App, som ikke er
udviklet. Alligevel var der et underskud på 70.000 kr. i alt, bl.a. fordi der ikke var søgt sponsorater til efterårsmødet. Og samlet var der modtaget færre sponsorpenge.
Overraskelserne viste sig at være en fejl i tidligere års regnskaber vedrørende forkert placering af
værdipapirer; ca. 90.000 kr. derudover var der tabt yderligere 90.000 kr. pga. dårlige år for obligationer. Egenkapitalen er 1.3 mio. og man forventer ikke at gøre egenkapitalen større og den er
nu også bragt længere ned.
Bestyrelsen vil overveje, om der skal ændres ved obligationerne. Man havde i forbindelse med en
langsom afvikling af værdipapirerne diskuteret forskellige muligheder såsom aktier eller en fond.
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Bestyrelsen vil arbejde videre med at finde løsninger.
______________________________________________________________________________

5. Aflæggelse af budget
Kassereren fremlagde et budget, som indeholder langt mindre indtægt på værdipapirer, og dermed et forsøg på at nedbringe udgifter ved bl.a. ikke at afsætte penge til en App. Budgettet indeholder et underskud på 148.000 kr. idet der er udsigt til større indtægter fra sponsorer til næste
år.
______________________________________________________________________________

6. Fastlæggelse af kontingenter
Der var enighed om fastholdelse af de nuværende kontingenter.
______________________________________________________________________________

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Mads Ravnborgs periode var slut og bestyrelsen takkede ham for hans store indsats i arbejdet
med at synliggøre neurologien. Efter en præsentation af sig selv og de ting han vil arbejde med,
blev Jesper Erdal valgt som ny formand.
Valg til bestyrelsen:
Jesper Erdal (Herlev) (2016) formand
Charlotte Rath (Roskilde) (2015, 2016) genvalgt
Line Lunde Larsen (Rigshospitalet) (2015, 2016) genvalgt
Charlotte Dornonville de la Cour (Rigshospitalet) (2016) blev valgt
Allan Thimsen Pedersen (Esbjerg) (2015, 2016) genvalgt
Malin Carmland (Aalborg) (2016) blev valgt
______________________________________________________________________________

8. Valg til poster, udvalg m.m.
Valgt til Lægevidenskabelige selskabers Repræsentantskab
Jesper Erdal (Herlev) (2016) blev valgt
Mads Ravnborg (Odense) (2013, 2014, 2015, 2016) genvalgt
Christina Rostrup Kruuse (2015, 2016) genvalgt
Bo Biering-Sørensen (Glostrup) (2013, 2014, 2015, 2016) genvalgt
Flemming W. Bach (Aalborg) (2014, 2015, 2016) genvalgt
Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013, 2014, 2015, 2016) genvalgt
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Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014, 2015, 2016) genvalgt

UEMS og EBN
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016) genvalgt
Klaus Hansen (2014, 2015, 2016) genvalgt
______________________________________________________________________________

9. valg af revisor
Anders Sode West (2015) var ikke på valg.
______________________________________________________________________________

10. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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