*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi
60. bestyrelsesmøde
26. oktober 2016 kl. 7.30 – 09.00
Directors Room, Hotel Radisson Blu, København
Deltagere: Jens Retpen, Ole Ovesen, Frank Madsen, Snorre Stephensen, Stig Storgaard
Jakobsen og Mogens Berg Laursen.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra mødet 30. september
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gensidig information
4. Gennemgang af specialedagen
5. Symposium 2017
6. Økonomi,
7. Dagens valg
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat
1. Godkendelse af referat fra mødet 30. september
a. Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
3. Gensidig information
a. Fuld opbakning til DKR/DHR formændenes indlæg i Bulletinen om
nationalt implantatregister, er skrevet ind i formandens
beretning, med præcisering af at vi ønsker et højere
ambitionsniveau end blot et simpelt lagerstyringssystem.
b. KKR om antibioticaprofylakse er kommet for sent, i forhold til
godkendelse på generalforsamlingen i år, da den skal kunne

diskuteres via hjemmesiden i 4 uger forud for en godkendelse.
Det må altså vente til 2017.
c. KKR om bækkenosteotomier er vores næste bud – Stig og Ole vil
gerne stå for dette, og Snorre sørger for at de så bliver indkaldt
til det næste KKR seminar, som afholdes i Vejle i foråret 2017.
d. Den nye specialeplan forventes vedtaget den 28. oktober – vi har
kommenteret den.

4. Gennemgang af specialedagen
a. Først registrene: DKR først, DHR sidst.
b. Symposium
c. Generalforsamling
5. Symposium 2017
a. Punktet ikke nået pga tidsnød
6. Økonomi
a. Intet nyt siden Ole udsendte regnskab for ca 14 dage siden
7. Dagens valg
a. Bestyrelsen indstiller Claus Emmeluth og Jesper Fuglsang
Villefrance til bestyrelsen
b. Bestyrelsen indstiller Morten Bøgehøj til ny suppleant
c. Bestyrelsen indstiller Poul Torben Nielsen til at fortsætte som
revisor.
d. Ingen kendte ekstra opstillinger
8. Eventuelt
9. Næste møde
a. 26-10-2016 kl 19.30 på L’Enoteca di Mr. Brunello
Således opfattet

Mogens Berg Laursen

