Generalforsamlingen, DRKS d. 24. maj 2019 kl. 11.20-12.20

1) Valg af dirigent: Micheal Nielsen blev valgt
2) Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling: Referat af forrige generalforsamling godkendt
3) Formandsberetning: Formanden orienterede om at bestyrelsen har haft tre møder i året der er
gået. Samarbejdet er velfungerende. Der er igangsat et NKR arbejde om vertebroplastik. Der er
nedsat en gruppe under sundhedsstyrelsen der allerede har haft flere møder. Bestyrelsens øvrige
arbejde har koncentreret sig om plnalægningen af årsmødet. Herudover må også pointeres det
store arbejde vedrørende opgradering af Danespine hvor bestyrelsen har været løbende orienteret.
4) Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer er foreslået for at opdatere vores vedtægter til den
aktuelle situation. De tre første ændringer (listet herunder) blev enstemmigt vedtaget:
§3 Selskabets nationale virke sker i et nært samarbejde med de øvrige rygkirurgiske fagområder
repræsenteret ved Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS). - ændres til
“…… (DNKS) og EuSSAB / Eurospine “
§5 Stk.2 “Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i september eller oktober” - ændres til
“generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt”.
§7 Stk 1 linje 7: Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, hvorefter de øvrige
medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleanter vælges. Ændres til : “…..1 suppleant vælges”
Det sidste forslag (herunder) blev trukket tilbage, da ændringen ikke er nødvendig, de nuværende
vedtægter hindrer ikke genvalg:
§7 Stk 1 Linje 11: “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år, genvalg kan finde sted” - ændres til “Et
valg til bestyrelsen gælder for 2 år og genvalg 1 eller flere gange kan finde sted hvis andre egnede
kandidater ikke kan findes”
5) Regnskab: Regnskabet gennemgås ved kasseren. Der har været en større udgiftspost i 2018 til
Danespine. Det har betydet en mindre kassebeholdning end tidligere år. Årsregnskabet godkendes
6) Valg af revisor revisor suppleant: Punktet udgår, da revisor og suppleant er ikke på valg
7) Redegørelse for budget: Se punkt 5
8) Fastsættelse af kontingent: Generalforsamlingen beslutter enstemmigt at vedtage bestyrelsens
indstilling om at kontingentet fastholdes uændret
9) Beretning fra udvalg
a. Danespine:
Årsrapporten 2018 gennemgås ved Mikkel Andersen. Der bemærkes et mindre fald i indrapporteringen
og produktionen på lænderygkirurgi. Det skyldes formentlig en ændret kirurgisk produktion i år på

Middelfart rygcenter. Trend til fald af fraktur og deformiteteskirurgi, som formentlig skyldes RH ikke de
sidste år har deltaget i samarbejdet
10) Indkomne forslag fra medlemmer: Ingen indkomne forslag
11) Valg til bestyrelsen: Udgår, da bestyrelsesmedlemmerne er ikke på valg i 2019
12) Valg til udvalg: Danespineudvalget genvælges
13) Eventuelt: Der er ønsket input fra selskabet til DOS til vedrørende ændring af formkrav for den
ortopædkirurgiske hoveduddannelse indenfor rygkirurgi. Livlig diskussion i forsamlingen. Der
arbejdes videre, stemningen er generelt et ønske om større formkrav med et ønske om at realistisk
tid samtidig afsættes til uddannelsesforløbet. Bestyrelsens to ortopædkirurgiske medlemmer
arbejder videre med forholdene i dialog med DOS.
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