
Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 2022

Alle medlemmer indkaldes i henhold til vedtægterne til SAKS' årlige,

ordinære generalforsamling - i forbindelse med DOS´ årsmøde på

VingstedCenteret ved Bredsten. Generalforsamlingen afholdes 16. november

2022 kl. 1530. 

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen skal stilles til Formanden og

fremsendes skriftligt senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden er:  

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Beretning fra det internationale fellowship.

6. ACL- og Hofteartroskopi-databaserne

7. Aflæggelse af regnskab

8. Næste års budget

9. Fastsættelse af kontingent

10. Valg til bestyrelsen

Per Hölmich går af efter 6 år i bestyrelsen. 

Adam Witten går af som yngre repræsentant.

Jens Kristian Pørneki går af og genopstiller ikke

Ole Gade Sørensen er på valg og er villig til genvalg.

Sinan Said er på valg og er villig til genvalg. 

Simone Rechter og Anders Boesen er ikke på valg.

Bestyrelsen indstiller følgende:

Adam Witten

Roland Knudsen

Morten Olesen (yngre repræsentant)

11. Valg af intern revisor

Otto Kraemer er villig til genvalg

12. Indkomne forslag. 

a. Navnejustering af selskabet (se nedenfor)

13. Eventuelt

Begrundelse for forslaget om navnejustering

Bestyrelsen foreslår, at vi justerer foreningens navn til dansk Selskab for

Artroskopisk Kirurgi og Sportsortopædi (i stedet for Sportstraumatologi). Vi

beholder bogstaverne i SAKS, men understreger ved at ændre traumatologi til



Afmeld nyhedsbrev

det nu Internationalt udbredte ”Sportsortopædi”, at vores subspeciale er andet

end traumerne. Det omhandler både de patienter, der er skadet pga et

traume, såvel som dem der har overbelastningsskader og medfødte

lidelser(for eksempel trochlea dysplasi). Traumatologien udgør en meget

væsentlig del, men mange af vores patienter bliver opereret for ikke

traumatisk udløste problemer. Desuden ser vi på mange afdelinger at op til 2/3

af de henviste patienter ikke opereres, men behandles på anden vis, der også

kræver vores ortopædiske ekspertise.

Program for subspecialemødet

13.00-14.30 SAKS Symposium: ACL revision surgery

Moderators: Ole Gade Sørensen and Anders Boesen

1: Risk factors for ACL graft failure (15 min)

Martin Lind, Århus University Hospital

2: Radiologic assessment in ACL revision (10 min)

Morten Foverskov, Hvidovre Hospital

3: One-stage revision surgery: When and how (15 min)

Karl Eriksson, Stockholm South Hospital, Karolinska Institute

4: Two-stage revision surgery: When and how (15 min)

Martin Rathcke, Bispebjerg Hospital

5: Supplemental procedures in ACL revision (15 min)

Karl Eriksson, Stockholm South Hospital, Karolinska Institute

6: Discussion (20 min)

14.30-15.00 Orientering om den kommende revision af

specialeplanen

Oplæg ved Martin Rathcke

15.00-15.30: Pause

15.30-17.00: Generalforsamling

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i SAKS
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