
	
 
 

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin 
 

Referat af generalforsamling den 30/3 19 kl. 10.00 
på Munkebjerg hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Niels Bro Rasmussen 
Referent: Peter Stæhr 

2. Formandens beretning 
Ønske om større kursusrabat til medlemmer. Beretningen godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Rossen 
Diskussion om hvor læreruddannelsen hører til: som kursusudgift eller 
generel DSMM-udgift. Regnskabet godkendt. 

4. Rapport fra udvalg 
a. Uddannelsesudvalget. Vi får 51 Grundkursusdeltagere i 2019. 

Modsat til 0 i 2018. Fint med større basis til de overordnede 
kurser. 

b. Økonomiudvalget. Ingen yderligere kommentarer. 
c. Web-udvalget. 
d. Videnskabsudvalg. Vi har i 2019 uddelt Columnapris til Bjarke 

Brandt Hansen. Tilslutning til dette valg. 
e. Koordineret journalsystem (Finn Johannsen’s). Charlotte har 

arbejdet på det. Stemning for at det ikke er aktuelt. 
f. Brochureudvalg. Der arbejdet fortsat på en ny 

introduktionsbrochure. 
g. Sanghæfteudvalg. Morten har styr på det. Foreslår sanghæftet 

lagt på hjemmesiden i en direkte elektronisk udgave – er i 
øjeblikket lagt op i indscannet form. Accept.  

5. Rapport fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LVS 
Se beretning hèr. FIMM har fået ny formand, Henk Bultman fra 
Holland. DSMM har 2 stemmer ved generalforsamlingen indtil 2023, 
derefter kun 1, da det derefter kun er diplomlæger, der kommer til at 
tælle. Vi skal gennemgå vores kurser, få udfærdiget et uddannelses-
curriculum. Helle, Charlotte og Karen vil arbejde på det. 
ESSOMM. DSMM er nu ordinært medlem. Efter 2023 skal vi være over 
100 diplomlæger, ellers bliver vi associeret medlem, uden stemmeret. 
Den tyske lærebog bliver ikke oversat til engelsk. Jr. of Manuelle 
Medicine bliver elektronisk, med engelsksproget afsnit. Vi kan også få 



lagt artikler op, via Wolfgang von Heyman. 
IAMMM. Er udskilt fra FIMM som videnskabeligt selskab, hvor FIMM 
står for uddannelse. Møde i 2019 i Liverpool. Er svært at koordinere 
videnskab og uddannelse, når det er skarpt adskilt med store forskelle 
i de to selskaber. Og store forskelle i uddannelser og 
behandlingsmetoder. 
LVS. Vi får kr. 10.000 i tilskud til Michael Kuchera til Masterkursus 
2019. 

6. Forslag fra medlemmerne (ingen indkomne forslag) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

- Kasserer og 2 medlemmer er på valg. Morten Rossen, Niels Bro 
Madsen og Peter Stæhr er alle villige til genvalg. Genvalgt. 

8. Budget 2019 og fastsættelse af kontingent. 
Gennemgang af forslag til budget, som blev fastlagt og vedtaget med 
kr. 200.000 i underskud, hvilket dog ikke forventes, idet alle 
omkostninger blev sat i overkanten. 
Kontingent fastsat uændret 800 kr. 

9. Eventuelt. 
Gerd Lyng takkede for et godt møder. 

 
 

Referent Peter Stæhr 


