
Generalforsamling i DOT, onsdag d. 23. oktober 2013. 

59 medlemmer var til stede på generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Thomas Andreasen modtog valg som dirigent. 

Referent: Nanna Salling modtog valg som referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.  

Referat er udsendt på mail forud for Generalforsamlingen. Referatet blev godkendt uden 
indvendinger fra salen. 

3. Formandens beretning incl. udvalg  

Formandens beretning er udsendt forud for Generalforsamlingen. Formandens beretning blev taget 
til efterretning . Formanden kommenterede specifikt, at der aktuelt er 110 medlemmer i DOT. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke kommet forslag. 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.  

Nanna Salling fremlægger regnskab og budget. Regnskab og budget er udsendt rettidigt til 
selskabets to revisorer og godkendt og påtegnet af disse. Generalforsamlingen godkendte regnskab 
og budget uden bemærkninger. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 200 kr./år. Ingen indvendinger fra salen. 

Formanden kommenterer, at vi den senere tid har oplevet, at de enkelte medlemmers respektive 
afdelinger ikke har villet godtgøre transportudgifter. Dette kan på sigt betyde stigning i 
kontingentet.   

7. Valg af bestyrelse og to revisorer.  

a. Der er kun valg til bestyrelsen ved valgperiodens udløb. Den siddende bestyrelse er valgt 
frem til GF 2014, hvor alle er på valg.  

b. De 2 revisorer vælges for 3 år af gangen. I 2011 blev Charlotte Buch Göthgen og Søren 
Wistisen valgt for en treårig periode. De er således valgt frem til 2014 og kan til den tid 
genvælges.  

Formanden gør opmærksom på, at der aktuelt kun er besat 8 ud af 11 mulige 
bestyrelsesposter. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at stille op til bestyrelsesvalg ved 
næste Generalforsamling, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne er på valg. 



8. Præsentation af tanker omkring et eventuelt nationalt traumatologisk forskningsråd. 

Der er tidligere udsendt skriftlig information om dette emne via nyhedsbrev fra DOT. Henrik  
Eckardt præsenterer idéen og der er bred tilslutning i salen. Det vedtages, at der snarligt skal 
afholdes et stiftende møde. Der rundsendes liste, hvorpå interesserede skriver sig på med navn, e-
mailadresse og arbejdssted.  

9. Eventuelt 

Pkt 9 A: Michael Mølmer fortæller om ’Postgraduate course in medical response to major incidents 
(MRMI)’ som afholdes af ESTES. Han spørger om nogen er interesserede i at afholde kurset i 
Danmark sammen med ham. Nanna Salling tilbyder at videreformidle, så interesserede kan skrive 
til secretary@traumeselskab.dk. 

Pkt 9 B: Henrik Eckardt anbefaler individuelt medlemskab i ESTES. 

 

Nanna Salling, Sekretær i DOT 
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