
Referat	  af	  Generalforsamling	  i	  DSMM	  den	  5/3.	  2011	  	  
	  
	  
1.       Valg	  af	  dirigent.	  
Dirigent	  blev	  Peter	  Stæhr,	  der	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  rettidigt	  indkaldt.	  Og	  
herefter	  fik	  formanden	  ordet.	  
	  
2.       Formandens	  beretning	  :	  Se	  vedhæftede	  bilag	  
Kommentarer:	  4	  nye	  medlemmer	  siden	  beretningen	  er	  skrevet.	  
Der	  er	  mange	  udvalg	  og	  det	  er	  de	  samme	  der	  går	  igen	  i	  udvalgene,	  der	  søges	  flere	  medlemmer	  
til	  diverse	  udvalg	  da	  de	  kan	  ha’	  brug	  for	  lidt	  mere	  arbejdskraft.	  
	  
3.       Aflæggelse	  af	  regnskab	  ved	  kasserer,	  se	  bilag	  for	  regnskab	  og	  budget.	  
Kommentar:	  vi	  har	  ikke	  betalt	  vores	  FIMM	  kontingent,	  det	  vil	  Niels	  og	  Annette	  tage	  sig	  af.	  	  
Vores	  bogholder	  har	  bogført	  det	  hele	  og	  regnskabet	  passer	  på	  beløbet,	  men	  vi	  har	  ikke	  kunnet	  
lave	  på	  hver	  enkelt	  kursus,	  men	  over	  alt	  passer	  det.	  Det	  var	  besværligt	  og	  forsinkede	  
processen,	  så	  vores	  interne	  revisor	  (Lars	  Faldborg)	  har	  ikke	  haft	  det	  til	  rådighed	  og	  det	  er	  
dermed	  ikke	  godkendt	  endnu.	  
	  Budget	  for	  2011	  	  
Der	  er	  diskussion	  om	  hvordan	  vi	  administrerer	  bøgerne	  og	  hvordan	  vi	  bogfører	  det.	  	  Det	  tager	  
vi	  på	  et	  andet	  møde.	  Men	  i	  første	  omgang	  skal	  det	  stå	  som	  en	  udgift	  og	  tilsvarende	  som	  
formue.	  
Hvis	  vi	  indregner	  et	  underskuds	  garanti	  på	  100.000	  så	  budgeterer	  vi	  med	  et	  underskud	  på	  
110.000.	  Det	  er	  OK	  med	  den	  formue	  vi	  har.	  
Budgettet	  vedtaget.	  
	  
4.       Rapport	  fra	  udvalg	  
Uddannelsesudvalget.	  Se	  Bilag.	  	  
Nordisk	  kongres	  i	  Tromsø	  har	  vi	  ikke	  fået	  nogen	  kontakt	  til.	  
Nordisk	  kontaktudvalg	  har	  vi	  ingen	  kontakt	  til,	  da	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  læger.	  
Nordisk	  Kongres	  for	  Muskuloskeletal	  medicin	  vil	  give	  en	  anledning	  til	  et	  møde	  i	  nordisk	  
kontaktudvalg.	  
	  
5.       Rapport	  fra	  FIMM	  
Der	  er	  aktivitet	  om	  planlægning	  af	  generalforsamlingen	  i	  efteråret.	  
	  
6.       Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
a.       Karen	  Goss	  er	  på	  valg	  og	  modtager	  genvalg.	   
Vi	  mangler	  dermed	  2	  bestyrelses	  medlemmer.	  Helle	  Borgstrøm	  stiller	  op	  som	  kandiat	  
og	  vælges	  ind	  I	  bestyrelsen.	  
Mikkel	  Callesen	  er	  trådt	  ud,	  vi	  kunne	  godt	  tænke	  os	  en	  yngre	  læge	  som	  hans	  stedfortræder.	  
Peter	  har	  måske	  en	  kandidat.	  
	  
7.       Valg	  af	  repræsentant	  og	  revisor	  



Dansk	  Medicinsk	  Selskab:	  Jørgen	  og	  Jette	  samt	  Peter	  træder	  ud,	  Ind	  træder	  Annette,	  Helle	  
Borgstrøm,	  Peter	  Stæhr.	  
Revisor:	  Vi	  spøger	  Lars	  Faldborg	  om	  han	  vil	  fortsætte.	  Det	  vil	  han	  gerne.	  
	  
8.       Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Foreslået	  uændret	  550,-‐	  det	  vedtages.	  
	  
9.       Eventuelt	  
Ingen	  punkter 
	  	  
	  
Sekretær	  Karen	  Goss.	  
	  


