
1998.10.22 Referat af generalforsamling  

Mødereferater fra Dansk Børneortopædisk Selskab:  

  

Fra generalforsamlingen i Dansk Børneortopædisk Selskab den 22 oktober 
1998 i København 

  

1. valg af dirigent 

På grund af sparsomt fremmøde foregik generalforsamlingen relativt uformelt, 
så vi klarede det uden dirigent. 

2. formandens beretning 

Ved generalforsamlingen den 30 april 1998 blev der foretaget revision af 
selskabet vedtægter (vedlagt). 

Steen Bach Christensen blev afløst af Bjarne Møller-Madsen som formand. 
Denne rokade blev konfirmeret ved dagens møde (se senere). 

Selskabet har arbejdet lidt stille i de senere år. Der er nu flere aktiviteter i gang, 
så behovet for en homepage under DOS blev diskuteret. Det vil kunne klares 
uden store vanskeligheder, og forslaget støttes af de fremmødte. 

Efter en del praktiske vanskeligheder blev den børneortopædiske Speciality-Day 
ved NOF-mødet i juni, en stor succes med mere end 150 deltagere. Key Wilkins 
var fremragende i sin gennemgang af børnefrakturer. 

Ved NOF-mødet i Helsinki i 2000 er det planen at få Herring over som 
gæsteforelæser med emnet Legg-Calve.Perthes. Nordisk Børneortopædisk 
Federation arrangerer, og Herring har givet tilsagn. 

EPOS har udviklet sig til et stort selskab. Van Eycken fra Holland er Præsident. 
Der efterlyses nu forslag til en vicepræsident. Ved mødet i Göteborg i april 1999 
vil vi i fællesskab med de andre nordiske lande foreslå Michael Benson fra 
England. Der vil formentlig fremkomme andre forslag fra Sydeuropa, 

Der er etableret en ny international paraplyorganisation IFPOS. Vi har endnu 
ikke taget stilling til, hvordan vi vil forholde os. 



3 Fremlæggelse af regnskab m.m. 

Bjarne havde stadig kassen, men overdrog den til Søren Solgård. Der har ikke 
været mange udgifter endnu. Kassebeholdningen 25.10.98 var kr. 10.058,42. 

Der er 25 medlemmer af selskabet. For året 1998 overføres 1250 kr (50 kr. per 
medlem) til NOPOF’s konto. 

Det vedtages at udsende medlemslisten til alle medlemmerne, og samtidig søge 
listen opdateret, bl.a. med e-mail adresser. 

Det blev besluttet, at regnskabsåret for DaBoS følger kalenderåret, og at 
årsregnskabet forelægges ved generalforsamlingen som derfor bedst holdes i 
tilslutning til forårsmødet i DOS. 

Ved årsmødet i København om efteråret afholder vi så et medlemsmøde 
torsdag aften, helst kl 18-20, så flest muligt kan komme frem. Det henstilles til 
DOS, at møderne i interesseorganisationerne planlægges, så der sker mindst 
muligt sammenfald af interesser. 

Kasseren vil undersøge om der kan findes besparelser på udgifterne til 
Girokontoen. 

4 Fastsættelse af kontigent 

Kontigentet fortsætter uændret. Kr. 100.- for 1999. Heraf går 50 kr. til NOPOF. 

5 Valg 

Bestyrelsen har følgende sammensætning: 

Formand Bjarne Møller-Madsen 
Næstformand Steen Bach Christensen 
Kasserer Søren Solgård 
Sekretær Jess Hedeboe 
Bestyrelsesmedlem Ivan Hvid 
Revisor Adam Hede 

  

6 Eventuelt 



Bjarne har kontakt til forældreforeningen vedr. OI (osteogenesis imperfecta). 
Foreningen vil stå som økonomisk garant for et foredrag ved professor Colin 
Paterson fra England vedr. "current medical knowledge on OI ". Vi vil forsøge at 
få 1½ time i lille sal til et symposium til efterårsmødet i 1999. Vi vil få en lokal 
repræsentant til at tale om den ortopædkirurgiske behandling. Mødet kunne 
bruges til udarbejdelse af fælles nationale retningslinjer for den ortopædiske 
behandling af OI. 

Ved forårsmødet i Middelfart vil der blive lejlighed til at medbringe troublesome 
cases til diskussion. Adam Hede foreslår at der søges etableret en database om 
klumpfødder. Bjarne M-M vil medvirke. Niels Ellitsgaard vil tale med Peder 
Klement Jensen om en hjemmeside til DaBoS. 

Jess Hedeboe har påtaget sig at være national ankermand i et EPOS projekt 
om fibrøs dysplasi. Det er endnu uklart hvad projektet går ud på. 

Mødet forløb i god ro og orden. Der var 9 der nåede frem. 

"Det er ulykkeligt, at man i dag kan blive ortopæd uden at have set en platfod" 

- J.Reimers 

Jess Hedeboe 

Referent og sekretær 

11-12-98 
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