Referat fra 1. ordinære Generalforsamling d. 22.maj 2003 på Hotel HC Andersen,
Odense
1. Per B. Thomsen blev valgt som dirigent med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Referatet fra den stiftende generalforsamling i Aalborg 2.maj 2002 blev godkendt uden
kommentarer.

3. Formandens beretning findes offentliggjort på hjemmesiden, her er angivet overskrifter.
a. Det første år.
2. Afholdte bestyrelsesmøder.
3. Medlemmer af selskabet nu 36.
4. Hjemmesiden. 5. Knæreferenceprogrammet.
6. Kompetancekort til den ny målbeskrivelse.
7. Symposieemner til de kommende år.
8. Åbne afdelinger.
9. Forskningstiltag.
10. Knæmødet i Vejle.
11. Minisymposierne i DSHK.
12. De 2 alloplastikregistre.
13. Møder med DOS bestyrelsen.
14. Nyhedsbreve.
15. Statusartikel i Ugeskrift for læger.
Søren Overgaard mente, at selskabet havde haft en god start. Han mente, at DSHK ikke skulle
gå ind i problemet om rekruttering til vores speciale, da der var andre instanser, der tog sig
af dette. Han ville også gøre opmærksom på, at registrene nu hører under de
såkaldte kompetencecentre. Disse har det økonomiske driftsansvar for registrene og derfor
også har en vis indflydelse på funktionen.
Bjarne Lund havde ikke oplevet nogen indblanding vedrørende knæregistret.
Med bifald blev formandens beretning vedtaget.

4. Regnskab og budget til godkendelse. Niels Wisbech kunne kort redegøre for dette punkt, idet der
ikke var noget gennemført regnskab fordi det første år havde været kontingentfri.

5. Indkomne forslag. Efter en lille fodfejl fra dirigent og bestyrelse blev bestyrelsens forslag til
ændringer af vedtægterne gennemgået af Jens-Erik Varmarken og alle forslagene blev vedtaget. På
hjemmesiden ses de gældende vedtægter.

6. Efter forslag fra kassereren blev næste års kontingent vedtaget til at være 100 kr.
7. Bestyrelsen foreslog, at Christian Pedersen blev valgt som suppleant, hvilket blev vedtaget.
8. Formanden foreslog, at Ole Ovesen påtog sig hvervet som revisor og Ole Ovesen blev valgt.
9. Eventuelt.
Kjeld Søballe præsenterede ideer til multicenterundersøgelser bl.a. cementeret versus ikke
cementeret femurkomponent. der var god tilslutning til at man skulle bakke op om disse tiltag.
Benn Duus gjorde opmærksom på, at i nogle afdelinger havde man indgået kontrakter, der kunne
være en delvis forhindring i at opfylde kravet om deltagelse i sådanne projekter.
Efter dette besluttedes, at bestyrelsen kunne arbejde videre med sagen.
Fra Morten Kramhøft blev det foreslået at man som symposie-emne kunne vælge et indslag om
Minimal invasive tecnique. Webmaster Kenth Esbensen blev præsenteret.
Formanden takkede for god mødedeltagelse.

Jens-Erik Varmarken, sekretær DSHK, 5.juni 2003

