
NYHEDSBREV	  	  OKTOBER	  	  2012	  
	  
	  
Kære	  DSMM	  medlem.	  
	  	  
Lidt	  nyt	  fra	  bestyrelsen.	  
Allerførst	  vil	  vi	  dog	  gerne	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  minde	  om	  DSMM’s	  Årsmøde	  2012,	  som	  
afholdes	  	  fredag,	  den	  16.	  –	  lørdag,	  den	  17.	  november	  2012	  på	  Hotel	  Comwell	  Kolding.	  
Emnet	  er	  ”Rundt	  om	  lænden”	  med	  fokus	  på	  både	  akutte	  og	  langvarige	  rygsmerter.	  
Det	  videnskabelige	  program	  fredag	  er	  meget	  målrettet	  praksis	  og	  oplægsholderne	  har	  alle	  et	  stort	  
talent	  for	  at	  gøre	  videnskaben	  direkte	  praksisrelevant	  og	  anvendelig.	  
Du	  har	  således	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  virkelig	  kvalificeret	  update	  på	  rygsmerter	  på	  bare	  en	  dag.	  Og	  
vi	  taler	  her	  om	  både	  diagnostik	  og	  behandling.	  
Fredag	  aften	  er	  der	  festmiddag	  med	  efterfølgende	  dans	  til	  ”Locomotion”	  ,	  -‐	  et	  orkester	  der	  
allerede	  ved	  flere	  tidligere	  årsmøder	  har	  gjort	  os	  både	  svedige	  og	  glade.	  
Lørdag	  formiddag	  er	  der	  praktiske	  workshops,	  hvor	  teknikker	  og	  koncepter	  demonstreres	  og	  øves	  
ved	  lejerne.	  
Kl.	  12	  slutter	  vi	  af	  med	  en	  sandwich	  etc.	  Til	  at	  gå	  hjem	  på.	  
Man	  tilmelder	  sig	  via	  DSMM’s	  hjemmeside	  www.dsmm.org	  
Der	  kan	  også	  rettes	  henvendelse	  	  til	  vores	  kursussekretær	  i	  Lægeforeningen	  Susanne	  Buur	  tlf	  3544	  
8128	  	  mail	  sub@dadl.dk	  
Jeg	  håber	  vi	  ser	  dig	  i	  Kolding	  til	  Årsmødet.	  
	  	  
Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  medlemmerne	  skal	  underrettes	  om	  ændringer	  i	  konstitueringen,	  som	  
er	  nødvendiggjort	  af	  vores	  formands	  alt	  for	  tidlige	  død.	  
Palle	  Holck	  døde	  den	  3.	  september	  2012	  kun	  52	  år	  gammel	  af	  en	  fremskreden	  cancersygdom.	  
Hans	  død	  var	  således	  ikke	  uventet,	  men	  indtraf	  langt	  hurtigere	  end	  forventet.	  
Vi	  savner	  i	  bestyrelsen	  hans	  umådelige	  energi	  og	  ukuelige	  optimisme,	  hans	  endeløse	  idé	  rigdom,	  
ivrigheden	  og	  initiativerne,	  der	  næsten	  kunne	  snuble	  over	  hinanden.	  
Hans	  betydning	  for	  den	  muskuloskeletale	  medicin	  har	  været	  meget	  stor.	  
Æret	  være	  hans	  minde.	  
	  	  
Vi	  har	  i	  bestyrelsen	  besluttet	  ikke	  at	  vælge	  ny	  formand	  for	  DSMM	  lige	  nu,	  men	  afventer	  dermed	  til	  
den	  næste	  ordinære	  generalforsamling	  i	  foråret	  2013.	  Som	  næstformand	  indtræder	  jeg	  i	  alle	  
formandens	  funktioner	  frem	  til	  nyvalg	  er	  foretaget.	  De	  øvrige	  bestyrelsesposter	  ændres	  der	  ikke	  
formelt	  ved.	  Bestyrelsesarbejdet	  har	  altid	  og	  vil	  også	  fremover	  finde	  sted	  i	  et	  kollektivt	  rum,	  hvor	  
vi	  alle	  bidrager	  til	  løsningen	  af	  de	  foreliggende	  opgaver.	  
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