Generalforsamling
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
d. 28.maj 2009
Bondetinget 24, 1. sal, 4000 Roskilde
1) Valg af dirigent
Peter Silbye blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning.
Der henvises til Palle Holcks den skriftlige beretning. Beretningen blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab ved Kassereren.
Der henvises til det skriftlige regnskabet, som blev gennemgået i detaljer af
kassereren Lars Faldborg. Selskabet har i 2008 et overskud på 341.924 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4) Rapport fra uddannelsesudvalget.
Der henvises til den skriftlige beretning, da udvalgets formand ikke havde mulighed
for at deltage i generalforsamlingen.
PR-udvalget har ikke haft megen aktivitet i det forgangne år, derfor ingen beretning
Det skal dog præciseres at udvalget har stået for udarbejdelsen af vores nye logo,
som vi er meget glade for.
5) Rapport fra FIMM
Der er intet nyt ud over det, som fremgår af formandens beretning.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jette Korsgaard og Finn Johannsen kunne ikke genvælges som følge af opbrugt
funktionstid. Formanden takkede Jette for hendes arbejde i bestyrelsen og
varetagelse af opgaven, som selskabets sekretær. Han pointerede at hun fortsætter
som selskabets kursussekretær. Han vil ved en senere lejlighed takke Finn. Finn
var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
André Soos var ligeledes på valg, kunne genvælges og blev genvalgt.
Som nye medlemmer i bestyrelsen blev valgt:

Karen Goss, praktiserende læge fra Malling og
Mikkel Gjesing Callsen Yngre læge i uddannelse til reumatolog, Århus.
7) Valg af repræsentanter.
Der var ingen aktuelle repræsentantvalg.
Valg af revisor. Jørgen Korsgaard blev genvalgt.
8) Fastsættelse af kontingent..
Kontingentet fortsætter uændret i 2010. Dvs. 550 kr. om året, som opkræves
sammen med andre kontingenter af lægeforeningens registreringsafdeling.
9) Eventuelt.
Lars Faldborg meddelte at han ønsker at gå af som kasserer i forbindelse med
næste års generalforsamling.

