Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og
Halskirurgi
Der afholdes ordinær generalforsamling
Torsdag den 7. april 2022 kl. 17.00

Dagsorden
1.Valg af dirigent
2.Beretning fra formanden
3.Beretning fra kassereren med aflæggelse af revideret årsregnskab, budgetredegørelse, og
fastsættelse af kontingent.
4.Diskussion af skriftligt fremlagte beretninger fra nedsatte råd og udvalg
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: Thomas Kjærgaard, formand; Helle Døssing, næstformand;
Kim Werther, kasserer; Caroline Plaschke, sekretær; Thomas Hjuler, redaktør.
Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år.
6.Valg af repræsentanter til Uddannelsesudvalget
(Vedtægt: Udvalget består af de aktuelle delkursusledere på A-kurserne, disse skal være speciallæger
fra øre-næse-halsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-, halslæge, 1 bestyrelsesmedlem fra DSOHHs

bestyrelse, fagets postgraduate lektorer samt 2 uddannelsessøgende yngre læger. Andre Øre-næsehals læger kan tilknyttes efter udvalgets skøn.) Nuværende medlemmer er: Grethe Samuelsen
(formand), Sune Bloch, Kristine Bjørndal, Bahareh Philipsen, Helena Fägo-Olsen, Anders Rørbæk
Madsen, Anders Jørgensen, Martin Nue Møller, Kristian Bruun Petersen, Thomas Quist Barret, Erik
Hägerström (YO), Jonas Hjelm Andersen (YO), Caroline Plaschke, Jens Jacob Henriksen, Jacob
Melchiors, Karoline Feekings og Andreas Fritthioff.
a.
b.
c.
d.

Erik Hägerstrøm og Grethe Samuelsen er på valg og genopstiller til en 3-års periode
Jonas Hjelm Andersen (YO) afgår
Martin Nue Møller afgår som delkursusleder
Søren Foghsgaard tiltræder (ny delkursusleder)

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: Marie Westergård-Nielsen (Y, formand), Søren Hansen(P), Jette
Berg (P) og Jesper Bille(O)
a.

Jette Berg afgår.

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: Jens H. Wanscher (O) formand, Jens Faunø Thrane (Y), Anne
Loiuse Bach Christensen(Y), Kasper Wennervaldt (Y) og Kira Lundin(Y).
Der er ingen medlemmer på valg i år.

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: Jannik Bertelsen (O), Lene Egelykke Jørgensen (P), Ramon G
Jensen (Y), Bahareh Philipsen (O), Rikke Haahr (P), Kim Werther (P).
a. Kim Werther afgår.
b. Ramon Jensen, Rikke Haahr og Bahareh Philipsen er på valg.

10. Valg af repræsentanter til NOLF, IFOS, CEORL
(Vedtægt: Selskabet har 2 repræsentanter i NOLF, CEORL 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: Thomas Kjærgaard (O), formand , Per Cayé-Thomasen (O),
Anette Kjeldsen (O).
Der er ingen medlemmer på valg i år.

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: Kristian Brun Petersen (O), Kim Werther (P)
a.
b.

Kim Werther er på valg og genopstiller
Kristian Brun Petersen afgår

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: Emilija Meskiene og Olaf Damgaard.
Der er ingen medlemmer på valg i år.
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: Anders Schermacher-Larsen og Lena Egelykke Jørgensen
Der er ingen medlemmer på valg i år.
14.Beretning fra speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat.
15.Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag til vedtægtsændringer.
16.Eventuelt indkomne rettidige forslag til sagers behandling

Vel mødt
På vegne af DSOHH bestyrelsen
Caroline Plaschke
sekretær i DSOHH

