
            

Generalforsamling – Dansk rygkirurgisk selskab – Årsmødet 29. oktober 2021 

Referent: Mikkel Mylius Rasmussen 

1. Valg af dirigent  

Michael Nielsen blev valgt som dirigent 

 
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 
3. Formandsberetning  

Formanden berettede om udfordringerne i forbindelse med Covidsituationen og de implikationer det har 
haft for selskabet og de aflyste årsmøder. DaRD og DRKS´ forbindelse til rygdatabasen blev gennemgået 
inklusiv de ønsker vi har haft til strukturelle ændringer i styregruppen og indikatorerne.  

DRKS har haft et funding-arbejde til at supporte DaneSpine, arbejdet pågår.  

Næste møde foreslås fra bestyrelsens side til at gå tilbage til normal kadance med årsmøder i maj måned. 
Næste møde således maj 2022. 

 
4. Regnskab 

Gennemgås ved kasser Rachid B. Azzedine 

Der er god økonomi, kassebeholdningen er steget over de sidste år. Det giver muligheder for selskabet 
virke i de kommende år. 

Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Valg af revisor og revisor suppleant  

Punktet udgår da selskabet har ekstern revision. 

 
6. Redegørelse for budget 

Der er ikke lagt budget for det kommende år, punktet udgår.  

 
7. Fastsættelse af kontingent 



 

Bestyrelsen foreslår kontigentet uændret. Årsmødet godkendte indstillingen.  

 
8. Beretning fra udvalg  

Danespinestyregruppen: 

Karen Højmark berettede om status på online-opsamling af data: Lændedelen er fuldt udrullet, men flere 
afdelinger har ikke implementeret endnu. 

Der arbejdes med at udrulle baselinedataopsamling. Fremadrettet arbejdes der på cervikal-data på online-
opsamling og endeligt er det tanken at frakturmodulet implementeres. 

Mikkel Andersen gennemgik årsrapporten for 2020. Udformningen er uændret. Man kunne overveje at 
udarbejde et årsrapportresume til ugeskrift for læger. Der vil blive arbejdet videre med forslaget.  

Der arbejdes med funding af personale til de enkelte matrikler til DaneSpine-datahåndtering. 

Selskabet udtrykte en ekstra stor anerkendelse til Karen Højmark for hendes store arbejde med 
DaneSpinedatabasen. 

 
9. Evt.  indkomne forslag fra medlemmer 

Der var ikke indkomne forslag, punktet udgår. 

 
10. Valg til bestyrelsen 

Michael Nielsen gik af som formand og selskabet takkede ham for indsatsen gennem årerne.  

Ud af bestyrelsen gik Rachid B. Azzedine der ønskede at trække sig efter 10 års arbejde. Selskabet takker RA 
for det lange virke. 

Som formand blev Mikkel Mylius Rasmussen valgt 

Til bestyrelsen blev Michael Nielsen og Viola Olesen valgt. 

 
11. Valg til udvalg 

Ingen på valg, punktet udgår 

 
12. Eventuelt. 

Søren Eiskjær havde et kort indlæg om Propose og en opfordring til at medlemmerne udfyldte 
spørgeskema. 


