Referat: 4.

ordinære generalforsamling, 18. maj 2006, Odense
Kongrescenter
1. Søren Overgaard blev valgt med akklamation. Søren Overgaard konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, idet dagsorden var udsendt til medlemmerne på mail den 5. april
2006 og offentliggjort på hjemmesiden samme dato.
2. Referatet fra 3. ordinære generalforsamling 12. maj 2005 blev godkendt uden nogen kommentarer.
Referatet var rundsendt til medlemmerne og offentliggjort på hjemmesiden.
3. Formanden aflagde en grundig og fyldestgørende beretning fra årets arbejde. Beretningen kan læses på
selskabets hjemmeside.
4. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et tilfredsstillende resultat.
5. Bestyrelsen fremsatte et forslag om ændring selskabets vedtægter vedr. valg til bestyrelsen.
Begrundelse:
For at skabe en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er det væsentligt at en anden fra bestyrelsen kan indtræde
og fortsætte i formandsposten i en længere periode end den pågældende selv måtte have tilbage af sin
valgperiode, når formanden ønsker at træde ud af bestyrelsen i sin valgperiode.
Samtidig sikres det, at når der står kan, at den der indtræder i formandshvervet kan forbruge sin egen
resterende valgperiode hvis denne er længere end den afgående formands.
Dette forslag afstedkom en del diskussion, hvor der var indvendinger fra Svend Østgaard og Benn Duus.
Forslaget blev dog vedtaget efter, at der var argumenteret for dets baggrund.
6. Kontingentet blev grundet det fine regnskabs resultat fastsat til uændret at være 100 kr. for det kommende
år.
7. Valg til bestyrelsen:
Per Kjærsgaard-Andersen havde ønsket at afgå som formand, da han havde takket ja en invitation om at
blive næstformand i DOS. Jens-Erik Varmarken takkede Per Kjærsgaard-Andersen for hans virke som
selskabets første formand i 4 år. Med Per var selskabet kommet godt fra start, og der var iværksat mange
projekter.
Henrik Husted, der tidligere havde været suppleant, blev indvalgt i bestyrelsen.
Søren Overgaard blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
8. Ole Ovesen blev genvalgt som revisor.
9. Eventuelt. De fremlagte forslag til Fase 4 uddannelse i hofte- og knæalloplastikkirurgi, der var fremlagt på
hjemmesiden, blev vedtaget.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Jens-Erik Varmarken
Næstformand Henrik M Schrøder
Kasserer Christian Pedersen
Sekretær Henrik Husted
Bestyrelsesmedlem Kjeld Søballe
Jens-Erik Varmarken,
DSHK
2. november 2006

