
Referat fra generalforsamling i Dansk Ortopædisk Traume Selskab 
den 23. oktober 2008. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. 
4. Formandens beretning.  
5. Medlemsantallet.  
6. Regnskab.  
7. Vedtægtsændringer. 
8. Valg. 
9. Evt. 

  
Ad 1. Valg af dirigent 
Iver Christensen 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Ad 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
Det er længe siden der har været generalforsamling sidst. Opfordring til vedtægtsændring m.h.p. at 
bestyrelsen kan godkende referatet. 
  
Ad 4. Formandens beretning 
Udsendt til alle medlemmer. Uddybende kommentarer til specialeplanen og gennemgang af 
fagområdet for traumatologi, ingen regionsfunktioner, men højt specialiseret funktion på 
multitraumer, intern fixation af bækken- og acetabulumfrakturer, åbne frakturer med behov for 
platikkirurgisk assistance, clacaneus- og talusfrakturer med behov for osteosyntese.  
Den landsdækkende traumedatabase er under forberedelse med udgangspunkt i et skandinavisk 
initiativ, der er ved at udbredes til hele Europa. I første omgang er målgruppen Level I 
traumecentrene, men det er meningen, at det senere skal udbredes til Level II centrene. 
ESTES omtaltes med bidrag fra Henrik Grønborg med en opfordring til at DOTS melder sig ind i 
ESTES og satser på at planlægge et fremtidigt møde i Danmark. Dette forslag er der bred tilslutning 
til. 
 
Ad 5. Medlemsantallet 
Medlemsantallet er nu 30. Styrkelse af fagområdet og dermed DOTS må ske ved en profilering af 
fagområdet i DOS med symposier og øget tilbud af fagligt indhold i forbindelse med møderne. 
 
Ad 6. Regnskab. 
Regnskab fremlagt. Kontingent fortsætter uændret.  
 
Ad 7. Vedtægtsændringer. 
Forslag om at tilføje i §2 at vi også tager os af modtagelse og behandling af svært tilskadekomne 
patienter.  §7 ændres til: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan 
udvides med op til 5 medlemmer i særlige situationer. Beslutning om udvidelse samt valg af 



yderligere medlemmer til bestyrelsen kan kun foregå på generalforsamlingen. Udvidelsen om 
udvidelse samt valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen kan kun foregå på 
generalforsamlingen. Udvidelsen suspenderes efter tre år, medmindre generalforsamlingen vedtager 
at forlænge perioden. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan genvælges to gange 
 
Ad 8. Valg. 
Den siddende bestyrelse foreslås udvidet med Michael Brix, Søren Kold, Henrik Grønborg, Frank 
Damborg og Nanna Salling. Dette vedtages. 
 
Ad 9. Evt.  
Alle gør en indsats, specielt i eget område, for at øge medlemstallet. 
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