Referat af Generalforsamling I DSMM 26/2/2013
Tilstede er Peter Silbye, Peter Stæhr, Helle Borgstrøm, Anette Mielby, Niels
Jensen, Hanne Silbye , Urfan Ahmed og Karen Goss
1 Valg af dirigent og referent
a. Peter Stæhr vælges som dirigent og Karen Goss som referent.
2 Formandens beretning
a. Det bliver fungerende formands beretning. (Bilag 1)
3 Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
a. Fint regnskab, med overskud på 256.000. Aktiver /Passiver 1.7
mill. Der er penge nok, vi må måske finde nogle flere relevante
udgifter.
4 Rapport fra udvalg
a. Beretning fra Uddannelsesudvalget. (Bilag 3)
b. Vi kunne tænke os et regnskab løbende, der kan give os en idé om
hvad vi har til gode i Lægeforeningen, og vi løbende kan
kontrollerer om det passer. Det gør formanden for
Uddannelsesudvaget.
c. Der har været en del aflysninger, dette på grund af for få tilmeldte.
d. Årsmøde udvalg. Se formanden for Uddannelsesudvalgets
beretning.
e. Nordisk kontakt: Vi venter på indbydelsen.
f. PR udvalg. Vi skal snart ha’ trykt flere pjecer, men der skal vi lige
ha’ ændret på kursus planen.
5 Rapport fra FIMM
a. GF I Istanbul var et godt møde, der var ikke de store interesse
konflikter. Det resulterede I at man fik færdiggjort uddannelses
vejledningen på international plan. Palle Holck var formand frem til
sin død, hvorefter Volfgang Von Heimann tog over igen. Han vil
ikke genopstille, så vi må se, hvad der sker til næste møde I
oktober 13, Jerusalem.
b. ESSOMM, den europæiske organisation holder instrukter course,
som alle lærere er velkomne til at deltage på. Det ligger i juni
måned. Man laver Golden Standard på tværs af landene. Sidst kom
der konsensus om lænden, og i år er det cervical collumna der skal
arbejdes med.
c. Vi satser på at deltage i FIMM arrangementer, så vi kan lære dem at
kende, så vi kan inviterer dem til at undervise til evt kurser eller
årsmøder.
6 Valg af repræsentanter og revisor
a. Vi har 7 repræsentanter I “DMS”. Vi vælger hermed : Helle
Borgstrøm, Peter Stæhr, Peter Silbye, Karen Goss, Anette Mielby,
Niels Jensen, Hanne Silbye.

b. Intern Revisor genvælges Lars Falborg
7 Budget 2013 og fastsættelse af kontingent
a. Budget for 2013 ( Bilag 4)
b. Differentieret kontingent for Yngre Læger 200,-/år. Vedtaget.
c. Ordinært kontingent er uændret 550,d. Forslag om at vi har 2 pladser på basis kursus, der kan søges
friplads til. Send motiveret ansøgning til formanden for
uddannelsesudvalget. Dette forslag tager vi op på
bestyrelsesmødet.
8 Valg af ny formand for DSMM
a. Helle Borgstrøm er villig til at stille op som ny formand. Valgt!
b. Helle har gjort sig nogle tanker om fremtiden. I forhold til
undervisning, bestyrelsens synlighed m.m. Mere aktiv hjemmeside.
9 Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
a. Peter Stæhr. Valgt!
b. Morten Vaagholt. Valgt in absentia.
c. Valgt 2 YL repræsentanter Urfan Ahmed og Anders KrusenstjernaHalfstrøm
10 Eventuelt
Ingen punkter til eventuelt.

