
Generalforsamling Dansk Otokirurgisk Selskab 14. oktober 2021 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent,  
2. Formanden aflægger beretning,  
3. Kassereren aflægger revideret regnskab og kontingent for næste år vedtages  
4. Valg af bestyrelse i henhold til §6 
5. Repræsentanter for Selskabets forskellige råd og udvalg aflægger beretning 
6. Opstilling af kandidater og valg af råd og udvalg,  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til §14 
8. Vedtægtsændringer (vedlagt) 
9. Den nye målbeskrivelse (vedlagt) 
10. Forslag om ændring af mødetidspunkt 
11. Eventuelt. 

 
 

1. Peter Schousboe valgt som dirigent. Indkaldelsen er rettidigt udsendt. 
2. Se formandens beretning på hjemmesiden. Christina Falk og Sune Block optaget som nye 

medlemmer i selskabet. Selskabet har 86 medlemmer. 
3. Regnskab 2020: Overskud på kr. 14.204. Formue kr. 321.577. Er underskrevet af revisor. 

Regnskabet godkendes. Budgettet for 2021 godkendes. Det godkendes, at 
medlemskontingent fastholdes på kr. 150 årligt. Sidste år blev deltagergebyret for 
årsmødet 2022 hævet til kr. 1200 for fuldt møde, kr. 600 for dagsprogram inkl. middag og 
kr. 200 for dagsprogram uden middag. Udstillergebyret blev sidste år opjusteret til kr. 
10.000.  

4. Thomas Winther Frederiksen genopstiller og genvælges.  
5. a) Rejseudvalget. Susan Jacobsen og Christian Faber. Sidste år blev der taget beslutning om 

at planlægge ny studietur i 2022 fx til Rostock. Der stiles mod begyndelsen af september 
eller midten af maj 2022. Forslag om studierejse hvert år – fx til Panetti i Italien i 2023. 
b) Databaseudvalget v/Morten Høgsbro (og Mads Sølvsten): Emnet vil blive diskuteret på 
mødet i morgen. 
c) Korte Kliniske Retningslinjer: Behandlingen for akut mastoidit skal omformuleres af 
bestyrelsen.    

6. Råd og udvalg: Ingen ændringer. 
7. Ingen på valg. 
8. Vedtægtsændringer vedtages.  
9. Den nye målbeskrivelse omfatter nu, at kursisten skal deltage superviseret i dele af 

udførelsen af en tympanoplasik. 
10. Forslag om ændring af mødedatoer: Der er stemning for fortsat at afholde mødet i uge 41. 
11. Eventuelt:  

a) Uddeling af rejselegat 2021: To medlemmer af bestyrelsen, Malene Kirchmann og 
Morten Høgsbro, er de eneste ansøgere af rejselegatet i år, hvorfor det overlades til 
generalforsamlingen at vurdere, om legatet skal uddeles til ansøgerne. 
Generalforsamlingen samtykker. 
 



b) Forslag til emner til næste årsmøde: Mono-neuropatier, ørekirurgiske problemstillinger i 
Grønland, endoskopisk ørekirugi, implanterbare høreapparater. 
 
 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 
 
 
Malene Kirchmann 
Sekretær 
Dansk Otokirurgisk Selskab 

 
 
 


