
Referat GF 
 
1. Valg af dirigent: Preben Homøe, professor, Sjællands Universitetshospital, ØNH-afd. 
 
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år: 
 
Formand Henrik Jacobsen fremlægger : 
	
”Da vi i 2020 for alvor blev ramt af pandemien og heraf følgende nedlukning, fik det ikke bare 
betydning for vores samfund og sundhedsvæsen, men også for vores muligheder for at deltage i 
kurser, møder og kongresser. For DHKKS bestyrelsen betød det, at vi måtte følge udviklingen tæt 
mhp om vi kunne afvikle årsmødet 2020. 
I en lang periode var vi optimistiske og vi var langt fremme i forhold til planlægning, tema og 
udenlandsk foredragsholder. Vi var samtidig opmærksomme på, at skulle overholde de nationale 
retningslinjer/restriktioner og samtidig vurdere de enkelte hospitalers/afdelingers interne 
restriktioner i forhold til at sende DHHKS medlemmerne til årsmøde. Da vi nærmede os deadline 
for en endelig beslutning medførte en kombination af disse forhold, at vi besluttede at aflyse 
årsmødet. Beslutningen blev truffet på et tidspunkt, som var rettidigt i forhold til ikke at påføre 
DHHKS noget økonomisk tab. 
  
Bestyrelsen genoptog arbejdet med planlægning af dette års årsmøde i starten af 2020 og i løbet 
af foråret viste der sig mulighed for at få etableret kontakt til 2 højt estimerede udenlandske 
professorer med ambition om at de begge skulle deltage i årsmødet og give en keynote 
præsentation. Desværre blev det for den enes vedkommende ikke muligt at give fysisk fremmøde 
pga lokale hospitalsrestriktioner i USA og derfor blev den ene præsentation på video og den anden 
med fysisk fremmøde.  
  
Bestyrelsen har holdt telefon møder ca. hver anden måned og er mødtes en enkelt gang i 2020 
mhp den praktiske planlægning af årsmødet 2020. LVS har sendt ca. 40 sager til høring + diverse 
spørgeskemaundersøgelser. 
  
Der har ikke været henvendelser fra presse eller andre medier. 
  
Vi har besluttet at fortsætte med den nuværende hjemmesideudbyder samt lavet aftale med en it-
specialist i forhold til at holde hjemmesiden opdateret”. 
	 
Forslag fra salen, omkring brug af Zoom på fremtidige årsmøder. Dels da budskabet kom frem - fra 
hovedtaler i år - som afholdt sin præsentation fra New York. Samt opnåelse af besparelse i 
rejseudgifter mm. Der var opbakning til dette og enighed om, at vi kan kombinere fysisk 
fremmøde og Zoom, da fremmøde er vigtigt for faglige diskussioner i løbet af dagen 
 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. Kasserer Kristine Bjørndal fremlagde 
årsregnskabet, som kunne godkendes af forsamlingen og af revisor.  Egenkapital er igen i år øget. 
 



4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. Næste års budget godkendes,  og uændret 
plan for næste år med samme antal af udstillere til årsmødet. Kontingentet forbliver på 300kr/år. 
 
5.. Vedtægter, ændringsforslag til godkendelse. Ingen indlæg fra bestyrelsen eller resten af 
Generalforsamlingen. 
 
6. Forstag fra bestyrelse eller medlemmmer. Se under eventuelt.  
 
7. Valg af øvrige medlemmer og af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke på valg og 
ingen ønsker at udtræde før tid.  Suppleant Ditte Hermansen er på valg og hun genvælges 
medlemmerne på generalforsamlingen (genvælges for 2 år). Formand og Kasserer er på valg til 
næste års Generalforsamling 
 
 
8. Valg af revisor: Anders Rørbak genopstiller og genvælges 
 
9. Eventuelt: Søren Gade foreslår en venskabsforening med professor Baek/Seoul, som var en af 
dagens foredragsholdere. Det var der ingen indvendinger imod, og det referantens opfattelse, at 
Søren går videre med dette projekt. 


