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1. Formanden bød velkommen
2. Henrik Aagaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet.
3. Otto Kraemer valgt som referent
4. Vedr. Formandens beretning henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning. De nye
medlemmer i selskabet blev budt velkommen og der har været en nettotilgang på i alt 7
medlemmer. Der blev redegjort for forløbet vedr. vores DVT-profylakse anbefalinger efter
sidste års møde. Der har været afholdt et menisk symposium ved DIMS årsmødet.
Basiskurset på Panum blev afholdt med et flot udbytte for deltagerne. SAKS har undervist
på YODA og vi har i efteråret afviklet et meget vellykket Brusk Symposium på Comwell
Roskilde og denne genoplivning af de gamle møder vil blive fulgt op i september 2016. Der
arbejdes på et International Fellowship på en md.s ophold på Steadmann-Philippon
klinikken i Vail 2015. Der er ligeledes forhandlinger i gang mhp. at oprette et Nationalt
Fellowship på 3-4 uger med ophold på 2-3 afdelinger. Formanden gennemgik forløbet vedr.
oplægget til den nye specialeplan og bad om kommentarer til dette. Han takkede Industrien
for deres medvirken til kurser og symposier. Der har været 2 firma udmeldelser i det
forløbne år pga. opkøb/sammenlægninger.
Der udspandt sig derefter en diskussion om oplægget til den nye specialeplan. Der blev fra
flere medlemmers side sat spørgsmålstegn ved det fornuftige i at placere den kirurgiske
behandling af osteochondrit hos børn, rodavulsioner hos børn og isoleret rekonstruktion af
kollaterale ligamenter som højt specialiseret funktion. Der blev fra andre anført, at der skulle
være mulighed for at føre behandlingen af OCD helt igennem med f.eks.
brusktransplantation. Andre argumenterede imod, at alt blev samlet på kun to steder i landet.
Der blev foreslået udredning af omfangets størrelse. Skønsmæssigt drejer det sig om < 50
OCD om året. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med problemet til næste
revision af specialeplanen. Det blev yderligere foreslået, at der før næste revision af
specialeplanen gennemføres en bredere høring blandt foreningens medlemmer, hvilket
bestyrelsen har taget ad notam.
Formandens beretning blev godkendt.
5. Kassereren fremlagde det tidligere udsendte regnskab. Der var øgede indtægter bl.a. pga.
flere medlemmer, to kurser og refusion af moms på kontingentet. Der blev anført et
likviditetsbehov af en vis størrelse i forbindelse med fremtidige kurser/symposier, samt
fremtidig mulig kontingentstigning pga. stagnerende indtægter og forventet øgede udgifter
bl.a. til bestyrelsesarbejde og udarbejdelse af KKR. Regnskabet blev godkendt.
6. Kassereren fremlagde næste års budget. Godkendtes af forsamlingen.
7. Kontingentet blev foreslået uændret til kr. 400.- og vedtaget af forsamlingen.
8. Der blev uddelt to legat-portioner til henholdsvis Ditte Enderlein og Morten Boesen.

9. Otto Kraemer gennemgik kort bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter, der overvejende
drejede sig om kontingentfritagelse af æresmedlemmer og præciseringer af betingelserne for
kontingentfritagelse for pensionister og udlandsboende medlemmer. Forslaget blev vedtaget.
10. Årsrapport fra ACL databasen. Martin Lind orienterede om det nye tiltag med e-mail baseret
udsendelse af remindere til bedring af PROM frekvensen. Desuden blev årets fund af en
learningcurve effekt på overlevelsen for anteromedial portal contra transtibial teknik og
overlevelseskurver efter ACL rekonstruktion synes nu at være ens for de to adgange.
Der blev fra forsamlingen foreslået brug af SMS baseret pt. kontakt idet det blandt helt unge
er den foretrukne kommunikationsform på bekostning af e-mails.
Der var et ønske om præcisering af tilbageholdenhed vedr. brug af Femoral Intrafix til den
femorale ACL fiksation. Det blev dertil anført at ACL -Styregruppen ikke kan diktere
behandlingen rundt i landet.
11. Årsrapport fra hofteartroskopi databasen. Bent Lund gennemgik nogle af resultaterne, især
konvertering til THA, som ligger på 2,2 % efter 1 år og 4,3 % efter 2 år. Der blev fremsat
ønske om definition af failure.
12. Evt.: Der blev foretaget valg til bestyrelsen. Micael Haugegaard ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog i stedet suppleant Morten Boesen valgt til ordinært bestyrelsesmedlem.
Nis Nissen blev valgt som suppleant og Lene Rahr Wagner blev genvalgt som yngre læge
repræsentant. Otto Kraemer afgik efter tur og modtog genvalg. Alle blev enstemmigt valgt
13. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med flg. sammensætning:
a. Formand:
Martin Lind
b. Sekretær:
Otto Kraemer
c. Kasserer:
Martin Rathcke
d. Uddannelsesansvarlig:
Bjarne Mygind Klavsen
e. Videnskabeligt ansvarlig: Morten Boesen
f. Yngre læge repr./webmaster: Lene Rahr Wagner
g. Suppleant: Nis Nissen
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