Generalforsamling
Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskab, Hesselet Hotel, Nyborg
2. november 2017
1. Valg af dirigent.
Helle Døssing blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne efterfølgende konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig og indvarslet efter reglerne.
2. Formandens beretning ved Henrik Jacobsen. Formanden fortalte, at bestyrelsen havde haft 9
møder i løbet af det seneste år, plus en del mailkorrespondance.
Der har været henvendelser fra LVS til bestyrelsen omkring deltagelse i en arbejdsgruppe
vedrørende beskrivelse af rammer for eksperimentelle kirurgiske centre.
Bestyrelsen indstillede Christel Lajer - som desværre ikke blev valgt.
Udvalgets arbejde resulterede i en anbefaling om et permanent udvalg, hvor DHHKS igen blev bedt
om at indstille kandidater og her indstillede vi igen Christel, med en bemærkning om at specialet
burde indgå i et sådant udvalg gerne via LVS - men ellers via de regionsudpegede medlemmer.
Dette blev imødekommet, og Christel vil således repræsentere ØNH specialet.
Så vidt vides er der ikke andre ØNH repræsentanter.
Formålet med projektet er ”at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kirurgisk
behandling i Danmark, og sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse
af nye behandlingsformer”
I den forgangne periode har der samtidig været et systemskifte i forhold til registrering af
medlemmer, og derfor kan der være nogle medlemmer som ikke er blevet registreret korrekt, men
nye medlemmer er:
Mads Georg Stage
Kristiane Aabenhus
Anne Fog Lomholt
Jacob Rasmussen
Mikkel Kaltoft
Rahimsan Kjergaard Ramachandran

Formanden fremlagde sin interesse for samarbejde mellem hoved-halskirurgiske selskaber i de
nordiske lande. Der findes ikke et selskab i Norge. Der er taget kontakt til Sverige, men det er
formandens fornemmelse, at det svenske selskab vil opretholde deres nuværende organisering. Men
der vil arbejdes på mulighed for deltagelse på hinandens årsmøder
Og slutteligt, er det målet, at hjemmesiden skal have flere funktioner.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse ved kasserer Kristine Bjørndal. Det fremlagte
regnskab blev godkendt uden yderligere kommentarer.
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Det fremlagte budget blev godkendt af forsamlingen inklusiv revisor Christoffer Holst Hahn. Så
vidt referenten erindrer, diskuterede vi ikke fastsættelse af årskontingentet. Det fortsætter derfor på
200 kr.
Der blev af medlemmer foreslået, at vi skulle udvide antallet af sælgere. Og at navneskilte ville
være nyttigt, det kunne sælgerne formentligt være behjælpelige med. Og hvis vi udvider antallet af
sælgere, kan de synliggøres ved en præsentationsrunde på årsmødet 1. dag.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Birgitte Charabi foreslog under snak om hjemmesiden, at
det kunne være hjælpsomt, hvis filerne fra årsmødets foredrag fremgik af hjemmesiden.

6. Valg af medlemmer og af suppleanter til bestyrelsen.
Christel Lajer valgte at trække sig fra bestyrelsen. Fra bestyrelsens side blev Jakob Foghsgaard
foreslået. Han accepterede indstillingen og blev valgt enstemmigt uden modkandidater. Henrik
Jacobsen og Kristine Bjørndal fortsætter i bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
Christoffer Holst Hahn afgår som revisor, og afløses af Anders Rørbæk Madsen.
Jakob Foghsgaard

