Referat af Generalforsamling i DSMM 22/3/2014
Tilstede er Helle Borgstrøm, Peter Silbye, Annette Mielbye, Niels Jensen,
Karen Goss, Peter Stæhr, Hanne Silbye, Allan Gravesen, Lisbeth
Wemmelund.
1 Valg af dirigent og referent

a. Allan Gravesen vælges som dirigent og Peter Stæhr som
referent.
2 Formandens beretning

a. Formanden takker for medlemmernes indsats i 2013. Henviser i
øvrigt til Bilag 1.
3 Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren (Bilag 2)
a. Fint regnskab, med overskud på kr. 305.000. Aktiver/Passiver
kr. 2,0 mill. Bestyrelsen skal overveje tiltag til opdæmning af
opsamlet overskud.
4 Rapport fra udvalg
a. Beretning fra uddannelses udvalget. (Bilag 3). Der kommer
forslag om flere YL gratis til Basiskurser eller nedsat
kursusafgift for YL. Skal diskuteres i bestyrelsen.
b. Der har været en del aflysninger, dette på grund af for få
tilmeldte.
c. Årsmøde udvalg. Stor tilfredshed med Årsmødets planlægning
og udfoldelse.
d. Nordisk kontakt: Vi venter stadig på eventuel indbydelse.
e. Webudvalg: Orientering om planer for hjemmesiden med
interaktive sider, oplagring af kursusmateriale for kursister og
alt kursusmateriale alene for lærerne. Eventuelt mulighed for
videooptagelser af undersøgelses- og behandlergreb.
5 Rapport fra FIMM
a. Der henvises til formandens beretning.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand: Helle Borgstrøm er på valg, villig til genvalg.
Genvalgt.
b. Kasserer: Annette Mielbye er på valg for 1 år, villig til
genvalg. Genvalgt.
c. Karen Goss er på valg, villig til genvalg. Genvalgt.
d. Niels Jensen udgår, men vælges til surnummerært medlem af
bestyrelsen – seniormedlem, uden stemmeret.
e. Charlotte Voglhofer vælges som menigt bestyrelsesmedlem.
7 Valg af repræsentanter til LVS og revisor

a. Vi har 7 repræsentanter I “LVS”. Vi vælger: Helle Borgstrøm,
Peter Stæhr, Peter Silbye, Karen Goss, Annette Mielbye, Niels
Jensen, Hanne Silbye.
b. Intern Revisor er ikke på valg i år, Lars Faldborg fortsætter.
8 Budget 2014 og fastsættelse af contingent
a. Budget for 2014 ( Bilag 4), vedtaget med rettelser.
b. Differentieret kontingent for Yngre Læger kr. 200,-/år.
c. Ordinær kontingent er uændret kr. 550,-/år
9 Eventuelt
Intet under eventuelt.
	
  

	
  

