Referat, Generalforsamling, DHHKS, 1. nov. 2018

1. Dirigent:
Tejs Ehlers, Århus
2. Bestyrelsens beretning ved formand Henrik Jacobsen:
Velkommen til nye medlemmer.
I marts 2018 udgik Christel Lajr af EKU til fordel for Overlæge Thomas Kjærgaard fra Aarhus som nu
repræsenterer DHHKS
DHHKS ansøgning om tilskud fra LVS til udenlandskforedragsholder er blevet imødekommet med maksimalt kr.
10.000,
Bestyrelsesmøder (telefon) 7 stk
1 Møde i Aalborg
1 Møde Hesselet
KKR : Fremadrettede fokus områder er refeeding og accessoriusparese
Orientering om diverse LVS høringssvar. DHHKS har kun kommenteret på NKR med en opfordring til at øge
incitamentet til at påtage sig opgaverne.
DHHKS har ansøgt DSOHH om tilførelse af midler mhp at styrke yngre lægers forskning (DHHKS relevant
forskning). Ansøgningen blev afvist med reference til at YL bør søge Traun-Petersen. Bestyrelsen tager svaret til
efterretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse:
Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 til godkendelse ved kasserer Kristine Bjørndal. Reviser Anders
Rørbæk Madsen. Regnskabet for 2017 gav underskud, og tiltag i 2018 mhp at sikre overskud fremover blev
gennemgået. Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingent:
Det vedtages af ændre og fastlægge det årlige medlemskontingent til 300 kr. fra 250 kr.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
Ph.d- forsvar skal fremover annonceres på hjemmesiden, dette forslag blev accepteret.
Der var ønske om flere udstillere, det vil bestyrelsen drøfte før næste årsmøde, og vi vil kontakte andre
selskaber omkring priser for en stand.

Der blev diskuteret nødvendigheden i et kirurgisk kvalitetsudvalg hvad angår cancerkirurgi. Der blev ikke
nedsat et decideret udvalg, men emnet blev vel modtaget.
6. Valg til bestyrelse og evt. suppleanter:
Den samlede bestyrelse genopstiller og genvælges.
7. Valg af revisor:
Genvalg af Anders Rørbæk Madsen.
8. Eventuelt:
Den nye hjemmeside blev præsenteret og vel modtaget. Nye tiltag er betaling via billetsystem til næste
årsmøde. Der er nu bruger-login til siderne ”Medlemmer” og ”Bestyrelse”. Log-in for medlemmer bliver
eftersendt til alle på medlemslisten.

Referant Jakob Foghsgaard, sekretær, DHHKS. Referat godkendt af den øvrige bestyrelse.

