
Referat  
Generalforsamling i Dansk Selskab for Skulder- & Albue kirurgi 

Torsdag d. 24.april 2014, kl 17-18.00 
 

Sted: Hotel Britannia, Esbjerg 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

Steen Bo Kalms, Aalborg blev valgt med akklamation 

2. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling.  

Der var ingen bemærkninger til dette punkt 

3. Formandens beretning.  

Formanden, Lars Henrik Frich (LHF), gennem gik hovedpunkterne i sin formandsberetning, som i sin fulde længde 

har været tilgængelig på DSSAKs hjemmeside. LHF berettede om selskabets arbejde med de nationale og korte 

kliniske retningslinier. Det vil i fremtiden blive krævet, at de korte kliniske retningslinier (KKR) også er lavet efter 

PICO. Indtil videre er KKR tilgængelige på selskabets hjemmeside. LHF berettede endvidere om, at der 

internationalt er bud efter DSSAK og Det Nordiske Skulderalbuesamarbejde i forbindelse med samarbejdet med 

andre Nationale Skulder-Albue-Selskaber, f.ex fra Holland. LHF berettede endvidere om arbejdet med 

Specialeplanen, som går ind i næste fase nu hvor den står foran en revision. Her er DSSAK repræsenteret ved LHF 

og Bo Olsen. LHF fortalte om selskabets fortsatte udvikling af Akademiet for fase-4 uddannelse og opfordrede 

afdelinger til at byde ind med deltagere og med faciliteter. Endvidere berettede formanden om de positive 

tilbagemeldinger fra medlemmerne om det åbne bestyrelsesmøde der blev afholdt i forbindelse med DOS mødet i 

oktober. Beretningen blev godkendt. 

4. Uddannelsesudvalgets beretning 

Michael Krogsgaard berettede om de gode erfaringer med Panum hands-on kadaverkurset i december, og det vil 

blive gentaget i december 2014 med lette ændringer i programmet for at optimere udnyttelsen af præparaterne. 

5. Nye medlemmer og medlemsstatus.  

Klaus Bak (KB) fortalte, at der p.t. er 109 medlemmer af selskabet. 

6. Hjemmesiden.  

Hjemmesiden trænger til en oprydning. KB skal sammen med Sundvision se den igennem for overflødige 

informationer og opdatere fanerne.  

7. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Janne Ovesen fremlagde regnskabet. Der er kun mindre justeringer i forhold til budgettet væsentligst pga 

manglende bilag for et kursus. Budgettet har holdt og selskabet har en acceptabel egenkapital. Der synes at være 

en større nedgang i kontingentbetalinger end medlemstallet antyder. Dette vil blive udredt af selskabets sekretær og 

kasserer. 

8. Fastsættelse af kontingent.  

8.1. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 400.-. Dette blev vedtaget med akklamation.  

9. Valg til bestyrelsen;  

9.1. Lars Henrik Frich afgik som Formand og kunne ikke genvælges. Nyvalgt formand blev Bo Sanderhoff 

Olsen. 

9.2. Janne Ovesen afgik som kasserer og Steen Lund Jensen blev valgt som ny kasserer. 

9.3. Anne Kathrine B. Sørensen afgik som næstformand og Janne Ovesen blev valgt som ny næstformand  



9.4. Ilija Ban afgik som repræsentant for YODA. YODA havde indstillet Andreas Qvist Christensen som ny 

repræsentant. 

10. Nyt fra SECEC 

Bo Sanderhoff Olsen (BSO) berettede om arbejdet i SECEC herunder om det succesfulde Albuemøde i Madrid i 

september. Lars Henrik Frich har som formand for DSSAK været National Delegat, og denne post overtages af den 

nye formand for DSSAK. BSO berettede, at DSSAKs bestyrelse har givet bud på SECEC mødet 2017, og at man 

også bør overveje at byde ind på Albuemødet som afholdes hvert tredje år. BSO berettede desuden om rimelig 

dansk deltagelse i Verdenskongressen i Skulder-Albue-Kirurgi i Nagoya, Japan i april.  

11. Orientering om årsmøde 2015  

Det er besluttet at næste årsmøde afholdes med Herlev Hospitals Skulder-Albue-Sektion som arrangør i 

samarbejde med DSSAKs bestyrelse. 

12. Eventuelt. 

Der var intet til dette punkt.  

 


