REFERAT
Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab
Sted: Hotel Hesselet. Nyborg
Dato: 10 Maj 2012
Samtidigt med generalforsamlingen blev årsmødet for Dansk Rhinologisk Selskabs
28 .årsmøde afholdt.
Det overordnede tema for dette årsmøde var lugtesansen. Om torsdagen fortalte Prof. Roger
Jankowski, Nancy om den evolutionære udvikling af næsen, forreste skull base og midface.
Dr.med Per Borghammer, Nuclear Medicin & PET Center, Århus fortalte om
lugtesansundersøgelser ved Parkinsons syge bl.a. Om fredagen fortsatte Prof. Morten
Kringelbach, Oxford og Århus, med at tale om hjernescanninger med henblik på at vurdere
menneskets oplevelse af sanser, spec. lugtesansen.
Øvrige foredragsholdere;
Chris Jacobsen, introduktionsreservelæge, øreafd. Ålborg Universitetshospital
Thomas Qvist Barrett, Ovl. Aarhus Kommunehospital
Jonas Holm, Aalborg Universitetshospital
Anette Kjeldsen, Ovl. Odense Universitetshospital
Grethe Samuelsen, Ovl. Gentofte
Der var 48 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 6 udstillere i år. Det er tydeligt blevet sværere at få sponsorer, så vi
må regne med at indtægterne til foreningen vil klart mindske fremover. Hovedsponsor,
som vi tidligere havde, er sløjfet i fremtiden, idet de fik så få fordele i forhold til alm.
sponsorer, at vi ikke kunne tiltrække nogen.
Glædeligt er, at interessen for deltagelse på årsmødet ikke er ændret. Foreningen har
nu 124 medlemmer.
I det kommende år vil bestyrelsen kæmpe for at Rhinologien igen skal indgå i
hovedforeningens navn. Nu hedder det DSOHH( Dansk Selskab for OtolaryngologiHoved &Halskirurgi).
Rejselegatet på 7.500 kr blev i år tildelt Jonas Holm, uddannelsestilling, Aalborg
Universitetshospital. Han vil bruge pengene på deltagelse i American Rhinologic
Societys 58th Annual Meeting og AAO-HNSF 2012 Annual Meeting & OTO EXPO i
Washington, DC 8-12 Sept. 2012. Formålet er primært at opdatere videreudvikling af
den rhinologiske forskningsdatabase, Rhinobase.dk. Der var i alt 3 ansøgere til legatet.
Der arbejdes videre med definitionen af det Rhinologiske fagområde, som skal
indsendes til de Lægevidenskabelige Selskaber ,LVS
3. Fremlæggelse af regnskab af kasserer Bjarne Jørgensen og fastlæggelse af kontingent:
Totale Indtægter:
235796,59kr

Totale Udgifter:

229.877,79kr

Årets nettoresultat:

+ 5918,80kr

Indestående pr. 31.12.11
188.806,89kr
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Johnny Lunding.
Sidste år fik vi 95.000 kr. fra udstillerne, og det beløb kommer vi næppe op på
fremover. Samtidigt stiger udgifterne til årsmødet.
Der blev nævnt muligheden for at flytte årsmødet til et andet sted i landet, men
stemningen var ikke for dette. Selve kontingentet til DRS er meget lavt, men p.gr.a
automatisk medlemskab af ERS bliver totalbeløbet relativt højt. Flertallet stemte for
at vi i 2013 må sætte deltagergebyret for årsmødet op, og indtil videre ikke ændre selve
kontingentet.
Derfor foreslår bestyrelsen uforandret kontingent ; d.v.s. 150 kr. for medlemmer <70
år. 150 kr.DRS +ERS( European Rhinology Society )medlemskab på 600kr for
medlemmer mellem 35-69 år, i alt 750 kr. Alle medlemmer <35år modtager Rhinology
gratis.
Den samlede kontingent opkrævning foregår fælles via Lægeforeningen.
Der blev fra salen foreslået, at forelæserne skulle have mere kompensation for at stille
op. Bl.a skattemæssigt kan det få uoverskuelige konsekvenser, og foreningen er for lille
til at betale reel løn. Udenlandske foredragsholdere får nu rejse+ophold+evt.
ægtefælles ophold dækket, foruden en gave på omkring 1000 kr. Inviterede
indenlandske foredragsholdere udenfor vores speciale, får også rejse+ophold+en gave.
Der er ikke aftalt ændringer i nuværende politik.
4. Beretninger fra repræsentanter i råd og udvalg:
Rejseudvalg: ved Claus Gregers Pedersen
Der har ikke været nogle rejser i det sidste år. Claus har været udvalgsformand i 6 år
og kan derfor ikke fortsætte ifølge vedtægterne. Vedtægterne foreslås ændrede således
at et hvert medlem af foreningen, som har interesse, kan fremlægge et rejseforslag til
bestyrelsen.
ERS: Anette Kjeldsen er vores repræsentant, men hun har ikke deltaget i noget møde
endnu, og er forhindret i at deltage på ERS mødet i Toulouse i Juni 2012.
3 bestyrelsesmedlemmer, som skal til mødet vil holde sig orienterede.
5. Fortsat obligatorisk medlemskab af ERS?
Der har været mange klager fra medlemmerne over, at man ikke har fået tilsendt
Rhinology ( nogle har aldrig fået det; andre uregelmæssigt). På sygehusene har man de
fleste steder tidsskriftet i forvejen. Principielt kan det diskuteres, om det er rimeligt at
kræve obligatorisk medlemskab i en europæisk forening, for at være medlem af en
indenlandsk. Dette er ikke kotume i andre europæiske lande. Det har foranlediget
udmeldelse af foreningen for enkelte medlemmer.
Der har for formanden være et stort arbejde, at informere administratoren i Holland
om ændringer af navne, adresser, nye tilmeldinger o.s.v.

På generalforsamlingen var der stort flertal for, at vi til næste årsmøde laver et forslag
til vedtægtsændring, således at det bliver op til det enkelte medlem, om man vil være
medlem af ERS.
6. Ingen indsendte forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Knud Larsen og Bjarne Jørgensen ønsker at udtræde.
Anders Bilde, RH trak sig lige inden afstemningen.
Grethe Samuelsen, Gentofte og Thomas Qvist Barrett, Aarhus Kommunehospital
vælges med akklamation.
7. Valg af revisorsuppleant:
Generalforsamlingen foreslår denne post nedlagt. Vedtægtsændring næste år.
9. Evt.
Ingen indlæg.

Årsmødet for 2013 bliver torsdag og fredag den 2.-3. Maj på
Hotel Hesselet, Nyborg.
Ordstyrer takker for god ro og orden.
Med venlig hilsen
Berit Svendstrup
Referent
Sekretær DRS

Claus Gregers Pedersen
Formand
DRS

Medlemmerne opfordres til at melde adresseændringer til vores webansvarlige Frank
Mirz
e-mail: webmaster@rhinologiskselskab.dk

