
Referat SAKS generalforsamling den 21. november 2021 

 

1: Dirigent: Henrik Aagård 

2: Referent: Ole Gade Sørensen 

3: Formandens beretning: 

 -Basiskursus afholdt i maj 2021, 20 medlemmer. Nyt kursus i Maj 2022 

 -Surgical Skills afholdes 22-23 september 2022 

 -Comwell fokussymposium i Roskilde: Planmæssigt forløb med pænt fremmøde. 

-Der nævnes tanker omkring rekruttering til den artroskopiske kirurgi, da vi står over for et 
generationsskifte. 

-Godt samarbejde med DOS. SAKS står for Guildalforelæsningen ved dette års DOS 

-NKR ACL-arbejdet er afsluttet. Derudover involveret i 3 KKR arbejder, som er:  

1:”Kirurgisk behandling af bakteriel artrit i knæleddet” udarbejdet af Martin Lind og Jens 
Christian Pörneki fra SAKS og repræsentanter fra Dansk Selskab for Ortopædisk 
Infektionskirurgi. 

2:”Postoperativ intraartikulær injektion af lokalanalgetika ved artroskopisk knækirurgi” 
udarbejdet af Rasmus Kramer Mikkelsen og Jeppe Staghøj fra SAKS samt en repræsentant fra 
YODA. 

3:”Traumatisk knæluksationer- udredning af initial karskade” udarbejdet af Sinan Said og 
Simone Rechter fra SAKS sammen med repræsentanter fra blandt andre DOT. 

 

-Der opfordres til at deltage i 2 nye KKR arbejder, som omhandler antibiotika-bad til ACL-
grafter og subakut MR til børn med intraartikulær ansamling efter traume. 

-Fellowship: Internationalt. Ole Gade Sørensen og Jeppe Staghøj. 

 Nationalt: Roland Knudsen og Annika Winther 

-DIMS: 2 pladser i det videnskabelige udvalg. Anders Boesen og Ole Gade Sørensen 

-ESSKA: Der er forsat stor SAKS involvering i ESSKA med Martin Lind i bestyrelsen som 
Educational secretary. For 2020-22 er tre SAKS medlemmer kommet i følgende ESSKA 
commitees: Bent Lund (Hip Arthroscopy Committee). Martin Wyman Rathcke (ACL revision 
Committee), Lars Blønd (Patellofemoral Committee). 

Vi er affilieret, hvorfor der kan opnås rabat ved ESSKA congress 

-ISAKOS: Repræsenteret ved Per Hølmich som hidtidig Chair og nu Past Chair for ”Hip, Groin, 
and Thigh Committee”. 



-De 8 firmamedlemmer er de samme. 

 

Formandens beretning godkendes. 

 

4: Beretning fra databaserne: 

-Bent Lund orienterer omkring hoftedatabasen. Ingen fysiske møde grundet covid. Der har 
været undersøgelser vedr lovligheden af databasen. Ikke fuldt afklaret. 

-Michael Krogsgaard stiller forslag om, at der ikke udleveres cpr numre fra databasen. 
Projekter skal kunne ses i en database grundet opretholdelse af gennemsigtighed. En 
repræsentant fra alle afdelinger, der leverer data. Forslaget håndteres via styregruppen for 
hoftedatabasen. 

-Martin Lind orienterer omkring ACL databasen. Komplethedsgraden falder, muligvis grundet 
at der ikke udsendes mangellister. 

5: NKR-ACL: Martin Lind orienterer omkring baggrunden for NKR arbejdet med 5 PICO spørgsmål. NKR er 
ikke en lovpakke men en vejledning. 

 Christian Asmussen orienterer om resultaterne i NKR arbejdet vedr de 5 PICO-spørgsmål. 

 Resultaterne kan findes i NKR-rapporten. 

 

6: Regnskab:  Simone informerer omkring økonomien. Samlet set er økonomien god med et acceptabelt 
overskud. Budgettet til næste år forventes at gå cirka i ca. 0. Kontingent holdes på 
nuværende niveau. 

 

7: Valg til bestyrelsen: 

 

Simone Rechter, Jens Pørneki, Anders Boesen og Adam Witten genvælges 

 

Steffen Sauer er ikke på valg. Sinan Said vælges ind i bestyrelsen 

 

Otto Kraemer fortsætter som ekstern revisor. 

 

8: Ændringsforslag til vedtægter:   
Forslag 1 



Nuværende formulering 

Paragraf 5, Stk. 2: Ordinær og ekstraordinær generalforsamling annonceres på SAKS hjemmeside og 

indkaldes per mail senest 3 uger før Generalforsamlingen. 

 

Stk. 3: Forslag som ønskes forelagt Generalforsamlingen skal stiles til formanden og fremsendes skriftligt 

senest 14 dage før Generalforsamlingen 

 

Ændringsforslag 

Paragraf 5, Stk. 2: Ordinær og ekstraordinær generalforsamling annonceres på SAKS’ hjemmeside og 

indkaldes per mail senest 4 uger før Generalforsamlingen.  

 

Stk. 3: Forslag som ønskes forelagt Generalforsamlingen skal stilles til Formanden og fremsendes skriftligt 

senest 2 uger før Generalforsamlingen.  

 

Stk. 4: Ordinære medlemmer, der ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal meddele 

dette til Formanden senest 2 uger før Generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør om kandidaterne er valgbare 

i henhold til gældende love og indstiller herefter kandidaterne til valg på Generalforsamlingen. 

I tilfælde af at der er flere kandidater til bestyrelsen end der er ledige poster, afgøres valget ved simpelt 

flertal blandt fremmødte ordinære medlemmer på Generalforsamlingen.    

 

Stk. 5: Såfremt der opstiller flere medlemmer, end der er ledige poster, kan kandidaterne senest 2 uger 

inden generalforsamlingen indsende valgoplæg til bestyrelsen, som udsender oplæggene til alle 

medlemmer senest 1 uge inden generalforsamlingen.  

Ændringsforslag 1 til paragraf 5 godkendes 

  

. 

Forslag 2 
 
Nuværende formulering 

  



Paragraf 6, Stk. 1: Bestyrelsen har mandat til at varetage selskabets økonomiske interesser. 

 
Ændringsforslag 

Paragraf 6, Stk. 1: Selskabet tegnes økonomisk af formanden og kassereren. 

 

Det vedtages at den nye formulering skal hedde: 

 

Paragraf 6, Stk. 1: Bestyrelsen har mandat til at varetage selskabets økonomiske interesser. 

Paragraf 6, Stk. 2: Selskabet tegnes økonomisk af formanden og kasseren. 

 
 
 

9: Evt: Intet. 

 

 

  


