
2009.10.22 Referat af generalforsamling  

Referat 
Af generalforsamling 

I Dansk Børneortopædisk Selskab 
Hotel SAS Radisson 22. oktober 2009 kl. 10 – 12 

  

  

1. Valg af dirigent 

Søren Bødtker valgtes med akklamation 

  

  

2. Formandsberetning ved Søren Harving 

Der er afholdt 1 bestyrelsesmøde siden sidste generalforsamling (1 time tidligere) 

Bestyrelsen består aktuelt af 3 medlemmer. Der er i bestyrelsen ønske om 

a.       øget aktivitetsniveau i både selskab og bestyrelse. Der er krav i vedtægterne om 5 
medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen tilbyder at blive siddende endnu 1 år og går 
herefter på valg alle 3, og der udarbejdes nye vedtægter, så vedtægternes krav og 
bestyrelsens størrelse passer sammen 

b.      øget aktivitet på hjemmesiden, evt. med præsentation af cases, hvilket dog kræver, 
at de fremlægges anonymiseret. Adgang til hjemmesiden kræver accept fra webmaster 

c.       videnskabeligt indhold i efterårsmøderne udover generalforsamlingsdelen. 
Økonomien giver mulighed for at invitere en nordisk foredragsholder i samarbejde med 
DOS. Forslag om afstemning på hjemmesiden om de mest aktuelle emner. Eventuelt 
kan der være mulighed for sponsorering ag foredragsholder. 

Det oplyses, at der på NOF mødet vil være workshop i børnetraumatologi 

Keld Daugård blev valgt til bestyrelsen m. h. p. evt. formandsvalg næste år. 

Formandsberetningen godkendt 

  

  

3. Regnskab ved Michael Davidsen 

Saldo pr 31.12.08: kr. 28.301,70 Der er nogle restancer. Kassereren bedes udsende rykkere 
incl. kontonummer. 



Uændret kontingent kr. 100,- (kan indbetales på Regnr.: 6771.   Konto nr.: 6105056) 

Ivan Hvis valgtes til revisor 

Regnskabet godkendt. 

  

  

4. Præsentation af cases 

Bjarne Lundgård præsenterede 

1. ”Paradigmeskift i klumpfodsbehandlingen”, som lægges på hjemmesiden 
2. En case med destruktion i os cuboideum, infektion?? Forslag til yderligere 

udredning 

  

Niels Wisbech præsenterede CPOP i Region Syd (præsentationen lægges på 
hjemmesiden??) 

  

Niels Ellitsgård præsenterede  

3. case med betydelig knogledestruktion i proksimale humerus, Bone disappearing 
disease? 

4. Hofteluksation ved CP, en situation, der ønskes undgået 

  

Knud Christensen præsenterede case med congenit pseudoartrose i tibia 

  

  

5. Eventuelt 

Intet 

  

  

Formanden takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 12 

  

  

  



Arne Bach                                                    Søren Bødtker 

Referent                                                        dirigent 
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