Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Der afholdes ordinær generalforsamling
Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent, Kim Werther enstemmigt valgt.

2. Beretning fra formanden

3. Beretning fra kassereren med aflæggelse af revideret årsregnskab,
budgetredegørelse, og fastsættelse af kontingent.

a. Rejselegatet. Tobias Todsen tildeles rejselegatet på 4200 kr. Abstract der
skal præsenteres på The Association for Medical Education, Barcelona
vedr. studie der omhandler certificering af otologer i hoved-hals ultralyd.
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4. Diskussion af skriftligt fremlagte beretninger fra nedsatte råd og udvalg
(Uddannelsesudvalget, Efteruddannelsesudvalg, Kodeudvalg, Repræsentanter i De
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Repræsentanter i NOLF, EUFOS, IFOS og UEMS.)
Intet fremlægges

5. Valg af bestyrelse
(Vedtægt: Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer. Mindst 1 medlem skal
være overlæge, mindst 1 medlem skal være praktiserende otolog, og mindst 1 medlem skal
være medlem af FAYL. Mindst 1 medlem skal være hjemmehørende øst for og mindst 1 medlem
vest for Storebælt. Fra samme afdeling kan sædvanligvis kun vælges 1 medlem.)
Bestyrelsens aktuelle sammensætning: Anette Kjeldsen, formand; Per Cayé-Thomasen,
næstformand; Ander Schermacher Larsen, kasserer; Gitte Bjørn Hvilsom, sekretær; Teis Ehlers
Klug, redaktør.

Ingen medlemmer på valg

6. Valg af repræsentanter til Uddannelsesudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af 16 medlemmer: 9 speciallæger (hvoraf maksimalt 2 kan være
afdelingslæger, idet mindst 7 skal være overlæger) fra øre-næse-halsafdelinger, 1 praktiserende
øre-, næse-, halslæge, 1 bestyrelsesmedlem fra DSOHH's bestyrelse, fagets tre postgraduate
lektorer samt 2 uddannelsessøgende yngre læger.) Nuværende medlemmer er: Per CayéThomasen, Søren Hansen, Mette Bay, Troels Reinholdt Møller, Søren Fogsgaard, Pia Saustrup,
Mads Georg Stage, Gitte Bjørn Hvilsom, Kristine Bjørndal, Jesper Bille, Dan Hougaard, Christian
Faber, Grethe Samuelsen, Thomas Quist Barret.

2

a.

Per Cayé-Thomasen, Troels Reinholdt Møller, Pia Saustrup og Mads
Georg Stage afgår

b.

Martin Nue Møller, Kristian Bruun Petersen, Jens Thrane og Jesper Balle opstiller
som nye medlemmer af udvalget.
Enstemmigt vedtaget

7. Valg af repræsentanter til Efteruddannelsesudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af 4 medlemmer, hvoraf 1 er overlæge, 2 praktiserende otologer og 1
medlem af FAYL med speciallægeanerkendelse i faget. 1 medlem skal være hjemmehørende øst
for og 1 medlem vest for Storebælt.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Kim Werther (P, formand), Thomas Velser (O), Tomaas Ravn
(P), Camilla Sloth Mehlum (Y)

Ingen medlemmer på valg

8. Valg af repræsentanter til kodeudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af 5 medlemmer. Medlemmerne skal alle være speciallæger. Udvalget
konstituerer sig selv med en formand og en sekretær.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Lars Vendelbo Johansen (O), Viggo Svane Knudsen (O),
Mikkel Holmelund (P), Chistian Godballe (O) og Henrik Jacobsen (O).

a.

Lars Vendelboe Johansen og Viggo Svane Knudsen afgår

b.

Janne Rasmussen og Frank Mirz opstiller som nye medlemmer
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Enstemmigt vedtaget

9. Valg af repræsentanter til Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
(Vedtægt: Selskabet har 1 repræsentant i LVS for hver påbegyndt 100 medlemmer.
Repræsentanter vælges på generalforsamlingen for 3 år, og genvalg kan finde sted 1 gang.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Anette Kjeldsen (O), Christian Godballe (O), Mads Klokker
(O), Henrik Orkild (P), Liviu-Adelin Guldfred (P), Anders Schermacher Larsen (P), Thomas Hjuler (Y)

a. Mads Klokker, Christian Godballe, Henrik Orkild, Liviu-Adelin Guldfred
afgår
b.

Andreas Jørkov, Camilla Sloth Mehlum, Kim Werther og Mikkel
Holmelund opstiller som nye medlemmer

Enstemmigt vedtaget

10. Valg af repræsentanter til NOLF, IFOS, EUFOS
(Vedtægt: Selskabet har 2 repræsentanter i NOLF, EUFOS og IFOS. Formanden for Selskabet er
født medlem. Den anden repræsentant er Selskabets foregående formand. 1 suppleant vælges
på generalforsamlingen. Ifølge NOLF's vedtægter er funktionstiden 6 år, og genvalg kan finde
sted.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Anette Kjeldsen (O), Mads Klokker, formand (O), Karin
Lambertsen (O).

Ingen medlemmer på valg.
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11. Valg af repræsentanter til Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)
(Vedtægt: Selskabet har 2 repræsentanter i UEMS (hvoraf 1 overlæge og 1 praktiserende
speciallæge). De 2 repræsentanter vælges på generalforsamlingen for en periode på 3 år.
Genvalg kan finde sted.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Ulrik Pedersen (O), Michael Lüscher (P)

Ingen medlemmer på valg

12. Valg af repræsentanter i Nordisk Audiologisk Selskab (NAS)
(Vedtægt: Selskabet har 1 repræsentant i NAS. Repræsentanten og 1 suppleant vælges på
generalforsamlingen, og genvalg kan finde sted 2 gange. Ifølge NAS's vedtægter er
funktionstiden 2 år.)
Udvalgets aktuelle sammensætning: Rikke Schnack-Petersen, repræsentant, Helle Collatz
Christensen, suppleant

Ingen medlemmer på valg

13. Regnskab og revision
(Vedtægt: Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Den lægelige revisor samt 1 suppleant
vælges på en Generalforsamling for 3 år: Genvalg kan finde sted én gang.)
Aktuelt følgende på poster: Jan Nabe-Nielsen og Steffen Ørntoft

Ingen medlemmer på valg
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14. Beretning fra speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens
mindelegat.
Regnskab fremlægges med redegørelse for uddelte midler
15. Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag til vedtægtsændringer.
a. Bestyrelsen har følgende forslag til ændring og udvidelse af § 14
§ 14 DSOHH Videreuddannelseslegat
Et legat uddeles med det formål at en speciallæge i otorhinolaryngologi, kan foretage et mindst 2
måneder langt klinisk videreuddannelsesophold på en udenlandsk institution med henblik på at fremme
dansk otorhinolaryngologi hoved- og halskirurgi og audiologi til højeste internationale niveau. Der
uddeles ikke til forskningsophold.
Legatet er på op til 50.000 kr og uddeles af DSOHH’s bestyrelse efter fællesansøgning fra speciallægen
og den afdeling, som har speciallægen ansat. Legatet uddeles en gang årligt i forbindelse med DSOHH’s
årsmøde og kun såfremt bestyrelsen af DSOHH vurderer at selskabet det pågældende år er i besiddelse
af tilstrækkelige økonomiske midler til en uddeling. Legatet annonceres i forbindelse med indkaldelse til
årets generalforsamling.
Betingelser for uddeling:
Ansøgeren skal vedlægge dokumentation for at arbejdsgiver er villig til medfinansiering, på mindst
samme beløb som legatet.
Ansøgeren skal have været medlem af DSOHH i mindst et år.
Der skal foreligge dokumentation for udgifter i forbindelse med det kliniske ophold.
Efter det kliniske ophold skal erfaringer præsenteres ved førstkommende DSOHH årsmøde.
Efter det kliniske ophold fremsendes regnskab med dokumentation af udgifter ved originale regninger,
flybilletter m.v.
Ansøgning om støtte skal indsendes inden det kliniske ophold finder sted.

Ændres til :
§ 14 DSOHH legater
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§ 14.1 DSOHH Videreuddannelseslegat (intet ændret i teksten fra tidligere)
Et legat uddeles med det formål at en speciallæge i otorhinolaryngologi, kan foretage et mindst 2
måneder langt klinisk videreuddannelsesophold på en udenlandsk institution med henblik på at fremme
dansk otorhinolaryngologi hoved- og halskirurgi og audiologi til højeste internationale niveau. Der
uddeles ikke til forskningsophold.
Legatet er på op til 50.000 kr og uddeles af DSOHH’s bestyrelse efter fællesansøgning fra speciallægen
og den afdeling, som har speciallægen ansat. Legatet uddeles en gang årligt i forbindelse med DSOHH’s
årsmøde og kun såfremt bestyrelsen af DSOHH vurderer at selskabet det pågældende år er i besiddelse
af tilstrækkelige økonomiske midler til en uddeling. Legatet annonceres i forbindelse med indkaldelse til
årets generalforsamling.
Betingelser for uddeling:
Ansøgeren skal vedlægge dokumentation for at arbejdsgiver er villig til medfinansiering, på mindst
samme beløb som legatet.
Ansøgeren skal have været medlem af DSOHH i mindst et år.
Der skal foreligge dokumentation for udgifter i forbindelse med det kliniske ophold.
Efter det kliniske ophold skal erfaringer præsenteres ved førstkommende DSOHH årsmøde.
Efter det kliniske ophold fremsendes regnskab med dokumentation af udgifter ved originale regninger,
flybilletter m.v.
Ansøgning om støtte skal indsendes inden det kliniske ophold finder sted.

§ 14.2 DSOHH Legat med henblik på UEMS eksamen
Et legat uddeles med det formål at en speciallæge i otorhinolaryngologi, kan få dækket udgifter i
forbindelse med den europæiske ØNH eksamen
Legatet er på op til 15.000 kr og uddeles af DSOHH’s bestyrelse til afholdelse af udgifter, speciallægen
har i forbindelse med deltagelse i UEMS eksamen. Således eksamens afgift, flybillet og hotel ophold.
Bilag afregnes med DSOHH kasseren efter deltagelse i eksamen. Der dækkes udgifter for max 2 DSOHH
medlemmer årligt.
Legatet uddeles kun såfremt bestyrelsen af DSOHH vurderer at selskabet det pågældende år er i
besiddelse af tilstrækkelige økonomiske midler til en uddeling. Legatet annonceres på DSOHH
hjemmeside, ansøgninger evalueres løbende i forbindelse med bestyrelses møderne
Betingelser for uddeling:
Ansøgeren skal have været medlem af DSOHH i mindst et år.
Der skal foreligge dokumentation for udgifter i forbindelse med eksamen. Således fremsendes der
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regnskab med dokumentation af udgifter ved originale regninger, flybilletter m.v.
Ansøgning om støtte skal indsendes inden eksamen finder sted.
Hvis der er tildelt et legat vil det blive udmøntet uanset eksamensresultatet.
Et DSOHH medlem kan kun modtage legatet 1 gang.

Et medlem spørger til, om ét legat er nok, hvis interessen bliver stor – hertil
svarer bestyrelsen, at det må tages op hen ad vejen, for nu lægges op til max 2
DSOHH medlemmer om året. Vedtaget med flertal for.

16. Eventuelt indkomne rettidige forslag til sagers behandling

17. Videreuddannelseslegatet. Ovl. Janko Morits, Køge Sygehus tildeles
videreuddannelseslegatet på 50.000 kr. mhp støtte til ”Etablering af diagnostiske
og behandlingsrutiner til børn og unge med behandlingskrævende søvnapnø

“

Foredragskonkurrencen.
Bedste foredrag: Hani L. Chanir 5000 kr
Hani.channir@gmail.com
Reg. 6771 konto nr 0006468442
Næstbedste foredrag: Jesper R. Sørensen 2500 kr
jesper.roed.sorensen@rsyd.dk
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reg nr. 4703 konto nr. 4703927459
Næstbedste foredrag: Jacob Melchiors. 2500 kr
ej tilstede. Pengene overgår til Yngre Lægers rejselegat
Bedste poster: Milos Fuglsang 2500 kr
milosfuglsang@hotmail.com 6180 7309724
Næstebedste Poster: Louise devantier 1000 kr.
louise@devantier.eu 6771 6814855

Vel mødt!

På vegne af DSOHH bestyrelsen
Gitte Bjørn Hvilsom, sekretær i DSOHH
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