
 
 
 
Dato: 26/10 2016   
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København 
Lokale: Stockholm   
Tid: 16.15 
 
Referat: 
 

1. Formanden bød velkommen 
2. Torsten Warming modtog valg, konstaterede at GF var indkaldt rettidigt jvf vedtægterne 
3. Nis Nissen modtog valg 
4. Martin Lind fremlagde beretning, der tidligere er udsendt på mail til medlemmerne. Antal 

medlemmer er aktuelt 151, heraf 1 æresmedlem, 2 pensionerede medlemmer, 2 
udenlandsmedlemmer og 7 firmamedlemmer. Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder, 
heraf 2 skype-møder iløa året - et godt og billigt supplement til fysiske møder. Der er 
afholdt symposium til DOS 2015 (Hofteartroskopi), og 2016 (AC og SC ledspatologi – med 
DSSAK), samt afholdt Fokussymposium som internat 9+10 september 2016 (Treatment of 
the ACL injury). Efterfølgende er der lavet en medlemsundersøgelse via bestyrelsen om 
fokussymposiet mhp evaluring og forslag til nye emner. DOS har taget initiativ til  at 
kvalitetssikre og optimere outcome af de specialespecifikke kurser. Fremadrettet vil der kun 
indgå idrætsrelaterede emner om hofte, knæ og fodled i det specialespecifikke kursus om 
sportsstramatologi.Der er i 2015/16 gennemført 2 nationale fellowships (Nis Nissen og 
Anke Simone Rechter) og 2 internationale fellowships (Bjarne Mygind-Klavsen og 
Christian Dippmann). For 2016/17 er der tildelt 1 internationalt fellowship til afdelingslæge 
Steffen Sauer Regions Hospital Herning. Formanden opfordrer medlemmerne til at ansøge 
om fellowships.  

5. Martin Rathcke fremlagde foreningens regnskab2015-16. God økonomi.  
6. Budgettet 2016-17 fremlagdes: GODKENDT 
7. Der foreslås ingen ændring af ordinært kontingentet kr 400.- VEDTAGET                 

Bestyrelsen har efterfgl. vedtægtsændring (se punkt 10) fastsat kontingent for associerede 
stud.med medlemmer til kr 100.- 

8. Bestyrelsen som ovenfor nævnt: VALGT  
Bestyrelsen har ved efterfgl. bestyrelsesmøde 26.10.16 konstitueret sig: 
 Formand: Martin Lind 
 Sekretær: Nis Nissen 
 Kasserer: Martin Rathcke 
 Videnskab: Per Hölmich 
 Kurser, webmaster: Bjarne Mygind-Klavsen 
 Kursistrepræsentant, website: Anders Boesen 
 Suppleant: Morten Boesen 

9. Interne revisor som ovenfor nævnt: VALGT 
Intern revisor: Otto Kraemer 

10. Bestyrelsens forslag til vedtægter, udsendt - gennemgået og GODKENDT 
11. Bjarne MK fortalte i ord og billeder om 1 måned i Vail, Colorado. Formanden takker Otto 

Kræmer for sin tid i bestyrelsen samt revisor Poul Tordrup 
 
 


