
  R E F E R A T 
     Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab 
   
  Sted: Hotel Hesselet. Nyborg 
  Dato: 2 Maj 2013 
 
Samtidigt med generalforsamlingen blev  Dansk Rhinologisk Selskabs 
29 .årsmøde afholdt. 
Overordnet tema for årsmødet var rhinoplastik. Mr. T.R. Bull fra London udøste af sin 
mangeårige erfaring som rhino- og plastkkirurg på en underholdende måde hele torsdagen. 
Temaet blev fulgt op om fredagen af Ovl. Claus Gregers Petersen,( Aarhus 
Universitetshospital) om ”Rhinoplastik i det offentlige”, ”Rhinoplastik på privat hospital” ved 
Sven Holm-Jensen, ( Privathospitalet Hamlet) og  cases repræsenteret af  Ovl. Henrik 
Bredahl,( Rigshospitalet/Gentofte) og Ovl. Jan Stage (Rigshospitalet/Gentofte).  
Ovl. PhD Helge Kasch ( Multidisciplinære Center for ansigtssmerter i Aarhus ) holdt 
foredrag om ”Hovedpine/Ansigtssmerter”. 
Reservelæge Søren Gade ( Esbjerg ) fremlagde et forslag til  “ Nationale retningslinier vedr. 
Septumhæmatom og- absces” og Thomas Qvist Barrett (Aarhus Universitetshospital)og Jonas 
Holm (Aalborg Universitetshospital) fortalte om sidste nyt angående Rhinobasen. 
 
Der var 49 tilmeldte foruden inviterede foredragsholdere og udstillere. 
 
 

1. Valg af dirigent : 
Helge Arndal vælges som dirigent med akklamation. Han konstaterer at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
        

2. Formandens beretning: 
Vi lykkedes at få 7 udstillere i år. Det er tydeligt stadig svært at få sponsorer.  
Glædeligt er, at interessen  for deltagelse på årsmødet ikke er ændret, tværtimod har 
været stigende de sidste par år. 
Foreningen har nu 123 medlemmer, hvoraf 105 ordinære. 10 medlemmer er gået ud  i 
2012( hovedsageligt p.gr.a. alder) og 6 nye er meldt ind. 
Bestyrelsen har indsendt forslag til beskrivelse af fagområdet Rhinologi til  LVS ( de 
Lægevideskabelige Selskaber) som er blevet godkendt. Det var forudsætningen for at 
vi kunne bede vores hovedforening DSOHH om at indføje Rhinologien i 
hovedforeningens navn. 
Der var to ansøgere til årets rejselegatet på 7.500 kr. Det blev givet til Anders Bilde, 
(Afdelingslæge,PhD Rigshospitalet) for økonomisk støtte til et ophold på øre-næse-
halskirurgisk afd. ,Manchester Royal Infirmary, Central Manchester University 
Hospital. 
Medlemskab af ERS har været svært at administrere. Thomas Qvist har grundigt 
gennemgået medlemslisten, og via mailkorrespondaence med  ny, tilsyneladende mere 
effektiv sekretær i ERS, fået ryddet op. Det betød en besparelse på omkring 30,000kr. 
Aftalen med ERS blev et skriftligt tilsagn om et kontingent/medlem på 70 Euro . 
For at DRS kan have en repræsentant i ERS skal der være mindst 10 medlemmer 
tilmeldt. 



 
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Thomas Qvist Barrett og fastlæggelse af 

kontingent: 
Indtægter:  
I alt : 185.247kr 
Antal af sponsorer faldt  fra 2011 til 2012 således at indtægterne herfra gik ned fra 
95.000kr til 50,000kr. Forsinket indbetaling fra DMS 2010 gjorde at beløbet i 2011 blev 
dobbelt af normalt 7.000kr som er indbetalt i 2012. 
Udgifter: 
I alt: 218.774kr 
Den store udgiftspost er årsmødet på Hotel Hesselet. Stigningen skyldes primært et 
øget deltagerantal  i 2012 sammenlignet med 2011 på c:a 10 personer. Desuden var der 
en vinsmagning sidste år.  P.gr.a.  samtidigt kasserskift i foreningen og ERS, kom 
udgiften til ERS ikke med i vurderingen af foreningens beholdning/status inden sidste 
årsmøde. Kontingentet blev derfor foreslået uændret ligesom betalingen for årsmødet i 
år. Bestyrelsesudgifterne er også steget.  Alle disse ting gør at foreningens beholdning 
er i underskud (33,526kr). 
Generalforsamlingen diskuterede først om  Hotel Hesselet skulle bruges fremover som 
sæde for årsmødet. Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra Koldingfjord, Hotel 
Storebælt og Hindsgavl. Generelt lå priserne c:a 500kr billigere pr person. 
Forsamlingen var enstemmigt enige om at fortsætte på Hesselet som de foregående 29 
år. Prisen for opholdet i år blev også presset væsentligt ned; og fra Hotellets side 
lovede man at holde det niveau til næste år. Bestyrelsen fastsætter tilmeldingsgebyret 
for 2014, men medlemmerne skal være indstillet på en hævning til måske 
1800kr/person. Beløbet er også sammenligneligt med andre foreninger ( 
Otokirurgisk,DHHKS, DLS ). Fra næste år skærpes reglerne således, at dem som 
melder sig til årsmødet efter tidsfristen, skal betale det fulde beløb for opholdet. Det 
samme gælder de som udebliver uden afbud. Evt. laves der en differentiering for 
speciallæger/ikke speciallæger. Stadig vil der tilbydes reduceret gebyr for deltagelse i 
enbart dagsprogram. 
Forslag fra bestyrelsen om et kontingent på 250kr + ERS medlemskab, blev vedtaget 
af GF. 
Det blev diskuteret vor stor en kassebeholdning foreningen skal have. Det endte med at 
GF mente at  80-100.000kr på bogen er passende. Beløbet er begrundet med at man 
skal kunne afvikle et årsmøde uden tilskud fra udstillere og hertil en smule 
bufferkapacitet.  
 
4. Beretning fra repræsentanter i råd og udvalg: 

 
Rejseudvalg ved Claus Gregers Petersen: 
Der har ikke været nogle studierejser i 2012, men der er flere ideer til noget fremover. 
Steder som nævnes er Tyrkiet, Østeuropa. Alle medlemmer som er interesserede kan 
melde sig til Claus med forslag/initiativ. 
ERS ved vores repræsentant fra foreningen Anette Kjeldsen: 
Der har ikke været noget møde i 2013. Kommende møde i Amsterdam er den 22-26 
Juni 2014. 
 

5. Forslag til vedtægtændringer: 



      Vedr.: 
§2. MEDLEMSKAB 
Stk. 6: Medlemmerne forpligtes til at oplyse e-mail adresse til foreningens sekretær. 
Forslag: 
Stk. 6 sløjfes  
 
Ændringen vedtages  med over 2/3 flertal. 
 
Vedr.: 
§2. MEDLEMSKAB 
Stk. 7: Ved medlemskab af Dansk Rhinologisk Selskab opnås automatisk medlemskab af European 
Rhinology Society. Den samlede kontingent opkrævning foregår fælles via Lægeforeningen. Alle 
medlemmer modtager herefter tidskriftet Rhinology. 
Forslag:  
Stk. 7 sløjfes 
Vedr.: 
§2. MEDLEMSKAB 
Stk. 8: Kontingentets størrelse foreslås af bestyrelsen og dækker medlemskab af Dansk Rhinologisk 
Selskab og ERS (European Rhinology Society). Simpelt flertal ved rettidig indkaldt generalforsamling, 
vedtager herefter størrelsen af det kommende års kontingent. Kontingentet vil være højest for 
aldersgruppen 35-69 år incl., idet disse medlemmer modtager tidskriftet Rhinology per post. Øvrige 
aldersgrupper på lavere kontingent sats (aktuelt i 2010 <35 år: 150kr, og >69 år: 0 kr). Disse 
medlemmer får alene elektronisk adgang til Rhinology, men fuldt medlemskab af ERS og Dansk 
Rhinologisk Selskab. 
Forslag: 
Stk.7: Kontingentets størrelse foreslås af bestyrelsen.. Simpelt flertal ved rettidig indkaldt 
generalforsamling, vedtager herefter størrelsen af det kommende års kontingent.  
 
Siden forslaget blev fremsat har Thomas Qvist Barrett haft kontakt med en 
nyvalgt ansvarlig for medlemslister og lign i ERS ( se formandens beretning). Det 
betyder at alt tyder på, at der bliver strammet op på registreringen, således at 
indbetalingerne stemmer med reelle antal medlemmer og større sandsynlighed 
for at vores medlemmer får tilsendt ” Rhinology” regelmæssigt. Ved individuelt 
medlemskab koster det nu 133 Euro/år. Vi har fået en pris på 70Euro/person 
som gruppe. Udfra disse oplysninger enes GF om at se an et år til, og forslaget 
blev dermed nedstemt (25 stemte for og 6 imod). 
 
Vedr.: 
§3. ORGANISATION 
en foreslår en formand for et rejseudvalg, som er formand i max. 6 år. Formanden godkendes af 
generalforsamlingen. Formanden kan tilknytte yderligere medlemmer efter behov. Rejseudvalgets 
mandat er at arrangere et klinisk visit af ca . 3 dages varighed hvert 2.år. Rhinologisk Selskab afholder 
1 rejseleders egne, rimelige udgifter, som ikke har kunnet dækkes af arbejdsgiveren. Beløbet skal 
forhånds godkendes af bestyrelsen 
Forslag: 
Stk.11: Bestyrelsen udnævner en rejseudvalgsformand for en kortere eller længere periode. 
Bestyrelsen kan tilknytte yderligere medlemmer efter behov 
Rhinologisk Selskab afholder 1 rejseleders egne, rimelige udgifter, som ikke har kunnet dækkes af 
arbejdsgiveren. Beløbet skal forhånds godkendes af bestyrelsen 
 
Ændringen blev vedtaget  enstemmigt. 

 
Vedr.: 
§5. DAGSORDEN 
Stk.1.7: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Forslag: 



Stk. 1.7: Valg af revisor 
 
Ændringen blev vedtaget enstemmigt 

 
Vedr.: 
§8. KOMMUNIKATION 
Stk. 1: Kommunikation vil pr. 1. januar 2010 foregå pr. email. 
Forslag: 
Stk. 1.: Medlemmerne forpligtes til at oplyse foreningens sekretær om e-mail adresse, da foreningens 
kommunikation primært foregår elektronisk. 
 
Ændringen blev vedtaget enstemmigt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Berit Svendstrup træder ud af bestyrelsen efter  6år og kan ikke genvælges. Ingen andre i bestyrelsen på valg i 
år. 
Ovl. Henrik Bredahl , Rigshospitalet og Afd. læge Anders Bilde ,Rigshospitalet stillede op til kampvalg med 
skriftlig  afstemning. 
Anders Bilde blev valgt. 

      
7. Evt: 

Søren Gade forespurgte om man har nogen planer om at lave et kursus i  Rhinokirurgi,  svarende til det Louise 
Grümer lavde for år tilbage.  
Claus Gregers Petersen og Anette Kjeldsen har tidligere drøftet det, og de vil overveje det igen. 
 
 
 
 

Årsmødet for 2014 bliver torsdag og fredag den 13.-14. Marts  på 
Hotel Hesselet, Nyborg. 
 
 
Ordstyrer takker for god ro og orden. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Berit Svendstrup                                                          Claus Gregers Pedersen 
Referent                                                                         Formand 
Sekretær DRS                                                               DRS 
 

 
 

        
Medlemmerne opfordres til at melde både arbejds-, privat og e-mailadresseændringer til 
bestyrelsesmedlem Jette Bønneland (der løbende opdaterer webmaster). Ved manglende 
adresseændring kan man i sagens natur ikke forvente at få Rhinology tilsendt på korrekt 
adresse. 


