27. februar 2004
J.nr. 111

Referat af 2. ordinære generalforsamling i DSPaM
fredag den 30. januar 2004 på Århus Kommunehospital

1.

Valg af dirigent
Ole Bo Hansen, som indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning
Der henvises til den skriftlige beretning.
Derudover supplerede formanden med følgende kommentarer
•

Der arbejdes med at starte endnu et nordisk specialistkursus, muligvis med
start i efteråret 2004.

•

Der er udarbejdet et curriculum for den palliative uddannelse i Danmark.

•

Fagområdebeskrivelser vil muligvis blive brugt ved stillingsbeskrivelser
ved overlægestillinger. Selskabet er langt med en beskrivelse af fagområdet ”Palliativ medicin” som kan læses på selskabets hjemmeside.

•

Der er etableret en hjemmeside ”www.dspam.suite.dk”, hvor vedtægter,
uddannelsesplaner, kursustilbud m.m. annonceres.

•

Afslutningsvis takkede formanden årsmødets sponsorer, den øvrige bestyrelse og sekretær Birgitte Jensen fra Fællessekretariatet.

•

Fremtidige opgaver for bestyrelsen:
- registrering af den palliative indsats i DK
- revidere vedtægterne
- skabe en endnu mere aktiv profilering af Selskabet
- støtte, inspirerer og initierer videnskabelig aktivitet
- samarbejde med de andre foreningen indenfor området
- søge medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab
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3.

Beretninger fra nedsatte udvalg
Ingen supplerende bemærkninger.

4.

Sager til behandling (ingen)

5.

Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som udviste et mindre overskud på selskabets drift. Regnskabet blev godkendt.

6.

Fremlæggelse af budgetforslag
Der forelå ikke noget budget i skriftlig form.

7.

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (300 kr.), hvilket forsamlingen godkendte.

8.

Valg til formand (for 2 år):
Overlæge Lise Pedersen blev valgt med akklamation.

9.

Valg til Bestyrelsen (for 2 år):
Praktiserende læge Roar Maagaard og overlæge Svend Ottesen blev valgt til
bestyrelsen.
Reservelæge Preben Olsen valgt som suppleant.

9.

Valg af revisor (Revisor Preben Cramon ikke på valg i år)

10.

Eventuelt
Lars Clausen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.
Specielt Gerd Leikersfeldt for hendes store arbejde med at etablere den Nordiske specialistuddannelse og Per Sjøgren for hans store indsats med at få selskabet etableret og profileret området Palliativ Medicin.

Referent
Anders Bonde Jensen
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