
DSHK Generalforsamling 
torsdag den 18 november 2021. Hotel Scandic Falkoner, Frederiksberg  

 
1. Valg af dirigent: Søren Solgaard.  
Søren Solgaard anførte, at indkaldelsen til Generalforsamlingen (GF) i DOS bulletin var udsendt for 
sent.  Søren Solgaard spurgte GF om indkaldelsen kunne godkendes, og det var der enighed om at 
den kunne.  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste GF: Der var ikke noget referat at godkende fra 2020, da DOS 
kongressen og dermed GF var aflyst. (Note: Der er faktisk et referat fra GF i 2019 i Vingstedcentret. 
Kan ses på DSHK.DK) 
 
3. Formandens beretning: Morten Bøgehøj (kasserer DSHK) afgav beretning, idet formanden 
havde meldt sig ud af bestyrelsen. Perioden siden sidste GF var præget af Corona, og dermed kun 
et enkelt fysisk møde i bestyrelsen. Bestyrelsen havde desuden været ramt af mange udmeldinger 
fra denne. Thomas Lind, Gentofte, Anne Mørup-Petersen, Gentofte, Næstformand Kirill Gromov, 
Hvidovre, og Formand Claus Emmeluth OUH, havde var alle fratrådt bestyrelsen siden sidste GF.  
Bestyrelsen består indtil GF af Morten Bøgehøj, OUH, Jesper Villefrance, Aalborg, og Martin Lamm, 
AUH. Der er akut behov for at få genetableret bestyrelsen.  
 
Aktiviteter i DSHK regi: Der var afholdt fine A-kursur. 
Derudover havde bestyrelsen forholdt sig til en enkelt sag vedrørende Sunfit (Serf), og sekundært 
andre Double Mobility cupper, hvor der var fundet metalpartikler i nogle af plastik adapterne til at 
isætte cupperne med. DSHK lavede i samarbejde med DOS ved Thomas Jakobsen en udtalelse om 
problemet og anbefalinger vedrørende DM cupper, og sagen blev således hurtig afsluttet.  
 
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne i forhold til kasserens adgang til bestyrelsens 
bankkonto blev godkendt, idet følgende blev tilføjet til vedtægternes §4: 
”Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer.” 
 
Spørgsmål til formandsberetningen:  
Per Kjærsgaard Andersen, Vejle:  Spurgte om der var nogen grund til at 4 havde forladt 
bestyrelsen?  
Morten Bøgehøj: svarede at alle udmeldte har anført personlige årsager, herunder for højt 
arbejdspres mm til udmeldelserne. 
Anders Odgaard, RH: Spurgte om der ikke havde været henvendelser fra DOS til DSHK? 
Thomas Jakobsen: Svarede på vegne af DOS, at det havde der været, og refererede til sagen om 
DM cupper.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab: Kasserer Morten Bøgehøj gennemgik regnskabet for 2019. Der har 
pga. nedsat aktivitet, herunder bestyrelses møder, og kursus aktivitet, været færre udgifter end 
ventet. Årets resultat var kr. 30958, -  



Pga. de mange udmeldinger havde banken lukket for adgangen til kontoen. Den kan åbnes op igen 
når bestyrelsen er fuldtallig. Bestyrelsen forslår, at man under evt. tager stilling til om reglen for 
adgang til DSHK's bankkonto i ændres vedtægterne, således at det er nok, at banken har 
information om formand og kasserer.  
 
Per Wagner, Vejle:  Spurgte om hvad årsagen var til at DSHK havde udgifterne til A-Kurser, idet alle 
udgifter burde være betalt via offentlige midler og sponsorpenge, og således burde der ikke være 
behov for ekstra udgifter  
Morten Bøgehøj: Svarede at det skyldes udgifter til kursus middagen.  
 
GF godkendte regnskabet.  
 
5. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet uændret.  
 
6. Indkomne forslag: Ingen. 
 
7. Valg til bestyrelsen:  
Følgende ønskede at stille op til valget:  

• Thomas Jakobsen, Aalborg 

• Niels Krarup Jensen, Viborg og Privathospitalet Capio. 

• Julie Brandt, Odense. 

• Peter Horstmann.  

• Pasha Atterzadeh (ikke tilstede på DOS kongressen) 
 
GF besluttede, at fremmødte kandidater har fortrin frem for kandidater som ikke fremmøder, og 
følgende blev derfor valgt ind:  

• Thomas Jakobsen, Aalborg. 

• Niels Krarup Jensen, Viborg og Privathospitalet Capio. 

• Julie Brandt, Odense. 

• Peter Horstmann. 
 
8. Valg af revisor: Per Kjærsgaard Andersen blev valgt.  
 
9. Eventuelt. Ingen punkter. 
 
 
Referent, 
Martin Lamm 
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