
Referat:
1. Per Thomsen blev valgt som dirigent med akklamation. Han startede med at konstatere, 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Referatet fra generalforsamlingen den 13. maj 2004 i Århus blev godkendt.

3. Formandens beretning. 
Denne kan også ses i sin helhed ved at klikke på overskriften.
Per Thomsen takkede for en god beretning og gav et par kommentarer. Han sagde bl.a. at vi skulle se 
øjnene, at vores dokumentation og kontrol at vores resultater i fremtiden måtte skulle blive bedre for at 
tilgodese både patienternes og arbejdsgivernes ønsker. Det var derfor godt, at der var rejst en debat om 
hvorledes, at vi skulle kontrollere vores patienter fremover.
Ulf Lucht fortalte, at de to databaser for vort område er lagt ind under et fælles Kompetencecenter, hvor alle 
de andre ortopædiske databaser også er beliggende. Dette betyder, at der inden længe bliver en direkte 
elektronisk on-line indberetning af vores operationer. Der kommer besked ud til afdelingerne om dette.
Herefter blev beretningen godkendt.

4. Niels Wisbech Pedersen gennemgik regnskabet og fortalte at det overskud der var reelt var ca. 4000 kr. 
mindre, idet et sponsorfirma havde betalt for meget og disse penge var tilbagebetalt for nyligt. Dette ville dog 
først fremgå af næste års regnskab. Herefter blev regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogen forslag.

6. Kontingent for det kommende år blev fastsat til uændret 100 kr.

7. Valg. 
Per Kjærsgaard-Andersen blev genvalgt som formand. Christian Pedersen blev valgt til kasserer. 
Henrik Husted blev valgt til ny suppleant efter Christian Pedersen. Henrik Schrøder blev genvalgt for 3 år til 
bestyrelsen for DSHK. Henrik Schrøder beklæder posten som næstformand.

8. Ole Ovesen blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt. 
Per Kjærsgaard-Andersen takkede Niels Wisbech Pedersen for tre gode år i bestyrelsen og uddelte en 
vingave.
Der var også en vingave til Per Thomsen for hans ledelse af generalforsamlingen.

Jens-Erik Varmarken
Sekretær


