REFERAT
Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab
Sted: Hotel Hesselet. Nyborg
Dato: 26 Maj 2011
Samtidigt med generalforsamlingen blev årsmødet for Dansk Rhinologisk Selskabs
27 .årsmøde afholdt.
Temaet torsdag den 26/5 var CRS hos børn og voksne. Om fredagen den 27/5 var det
septumperforation/rekonstruktion samt cases, og information om Rhinobase ( en nyoprettet
Rhinologisk database).
Som udenlandsk foredragsholder var Prof.Wytske J. Fokkens fra Amsterdam inviteret.
Danske foredragsholdere var:
Kasper Aanæs, Ph.D. studerende. Rigshospitalet
Malene Rokkjær, kursusreservelæge, Viborg
Claus Gregers Pedersen, Ovl. Århus Kommunehospital
Jeanne Rungby, praktiserende speciallæge
Thomas Quist Barrett, Ovl. Århus Kommunehospital
Jonas Holm, kursist, Århus Kommunehospital
Søren Gade, kursist, Odense Universitetshospital
Anders Rørbæk Madsen, Afd.læge , Odense Universitetshospital
43 medlemmer var tilmeldte
1. Valg af dirigent :
Helge Arndal vælges som dirigent med akklamation. Han konstaterer at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning:
Kommunikationen til medlemmerne har for første gang kun foregået elektronisk. Der
har tilsyneladende ikke været de store problemer.
Medlemmerne opfordres dog igen til at melde adresseændringer til vores
webansvarlige Frank Mirz
( e-mail: webmaster@rhinologiskselskab.dk )
De medlemmer, som ikke har modtaget tidsskriftet Rhinology bedes kontrollere at
man har oplyst den rigtige postadresse ( se via hjemmesiden). Hvis problemer kontakt
formanden.
I alt 9 sponsorer har tilmeldt sig i år. MSD er hovedsponsor og giver dermed et
rejselegatbeløb på i alt 15.000kr., som bestyrelsen har valgt at tildele Bibi Lange (
7.500kr). Hun skal holde et foredrag om ”CRS i en dansk population” ved XXXI
Congress of the Nordic Association of Otolaryngology 18-20/8, 2011 i Helsinki .
Søren Gade ( 3.750 kr ) for deltagelse i klinisk visit hos Prof. Manuel B. Spreckelsen,
Barcelona 28-29/4-2011 og Jesper Krarup ( 3.750 kr ) for klinisk visit en måned samme
sted.
Formanden vil oprette anmeldelse til LVS (de Lægevidenskabelige Selskaber )
angående Fagområdet Rhinologi.

C:a 10 af foreningens medlemmer deltog i 14th FESS- Course i Malmø ” FESS around
the world” november 2010 . Hovedforelæsere var Prof. Peter-John Wormald og Prof.
Claus Bachert. Fremragende fremstillinger. Kurset anbefales varmt. Næste møde
bliver først i 2012.
Formanden har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra NIP( det Nationale
Indikatorprojekt). Høringsvar blev af bestyrelsen sendt af sted maj 2010.
3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent:
Kasserer Bjarne Jørgensen kunne ikke deltage, hvorfor formanden fremlagde
regnskabet kort.
Total indtægter:
149.951,21
Total udgifter:
157.963,60
Årets resultat:
-8.012,39
Indestående pr. 31/12-09: 188.879,85
Årets resultat:
-8.012,39
Forventet indestående pr. 31/12-10:
Faktisk indestående pr. 31/12-10:

180.867,46
180.867,46

Tilskud fra DMS er forsinket, men hvis det indregnes balancerer regnskabet præcis.
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Johnny Lunding.
Derfor foreslår bestyrelsen uforandret kontingent ; d.v.s. 150 kr for medlemmer
<70år +ERS( European Rhinology Society )medlemskab på c:a 710kr for medlemmer
mellem 35-69 år.Alle medlemmer <35år modtager Rhinology gratis.
Den samlede kontingent opkrævning foregår fælles via Lægeforeningen.
4. Beretninger fra repræsentanter i råd og udvalg:
Rejseudvalg: ved Claus Gregers Pedersen
12 medlemmer var den 28.-29. April i Barcelona på klinisk visit hos Manuel Bernal
Spreckelsen. Kebomed var behjælpelige med det praktiske.
ERS
Vores repræsentant Annette Kjeldsen har ikke deltaget i noget møde siden sidste år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Claus Gregers Pedersen genvælges som formand med akklamation.
Knud Larsen genvælges med akklamation.
Christian von Buchwald ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Jette Bønneland
med akklamation.
6. Valg af revisor:
Johnny Lunding genvælges med akklamation.
7. Valg af repræsentanter til LVS (de Lægevidenskabelige Selskaber):
Dansk Rhinologisk Selskab har udfra medlemsstørrelse ret til to medlemmer. Per
Larsen og Claus Gregers Pedersen vælges som repræsentanter.

8. Evt.:
Bestyrelsen vil ved næste generalforsamling fremlægge et forslag om vedtægtsændring
angående tildeling af rejselegat fra foreningen, således at man kan komme i
betragtning også hvis man har deltaget i en klinisk visit .
Endnu engang blev specialeplanen diskuteret. Ingen kan oplyse, hvem som har været
rådgivere for Rhinologien i udvalget under Sundhedsstyrelsen.
Der var enighed om, at man vil arbejde på at tilpasse beskrivelsen på den mest
hensigtsmæssige måde. Specialerådene i de forskellige regioner har her en opgave.

Årsmødet for 2012 bliver torsdag og fredag den 10-11. 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

