Formandens beretning
GF DLS 2016
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Det er en fornøjelse hermed at fremlægge årsberetningen for det forgangene år, 2015. Lad
mig indlede med foreningens tilstand.
Vi har primo 2016 79 medlemmer, omtrent ligeligt fordelt mellem hospitalslæger og
privatpraktiserende speciallæger, hvilket er stabilt i forhold til sidste år men dog markant
højere end for 5-6 år siden.
Vi indledte, traditionen tro, 2015 med selskabets årsmøde, ultimo januar. Temaet var
”dysfagi –set fra oven”. Årsmødet var en stor succes, med det højeste deltagerantal i nyere
tid. Der var meget stor interesse ikke alene blandt læger men også bl.a. ergoterapeuter og
logopæder.
Ved den efterflg. GF blev bestyrelsen genvalgt. Der blev uddelt et rejselegat på 5.000 kr til
Dalia Larsen, AUH. Dalia vil senere kort fortælle hvad pengene gik til.
I løbet af det forgangene år har bestyrelsen afholdt en række møder. Ved første møde blev
bestyrelsen konstitueret og består aktuelt af: jeg selv, formand, Camilla Slot Mehlum,
næstformand, Thomas Dethloff, kasserer, Kirsten Hald, sekretær, Joyce Schulz, og
desuden suppleanterne Andreas Jørkov og Kristian Bork. Som revisor tiltrådte Bahareh
Philipsen.
Som de tidligere år, har en større del af arbejdet i bestyrelsen bestået i arrangementet af
årsmødet - som altid er en spændende proces. Derudover har der været fokus på
udarbejdelsen af en ny hjemmeside –efterhånden en lang proces, til dels fordi vi i
bestyrelsen har besluttet at nytænke hjemmesiden komplet i stedet for at bygge videre på
den seneste revision. Det forventes, at en helt ny hjemmeside er oppe og kører i
indeværende år. Man opfordres til jævnligt at konsultere hjemmesiden. Her findes aktuelle
beretninger, mødeindkaldelser, og relevante links.

I det forgangene år indstillede bestyrelsen tillige et forslag til vedtægtsændring i form af
oprettelse af æresmedlemsskab ved DLS. I henhold til vedtægterne, blev dette vedtaget
efter to på hinanden følgende ekstraordinære GF. Der var enstemmighed. Vedtægten lyder
som flg:

§ 3, stk. 4:
”Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere
årrække har gjort en særlig indsats inden for laryngologi og foniatri i Danmark.
Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den enkelte
er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem.
Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i
foreningens arrangementer/årsmøde”
Mht. KKR, er det målsætningen fra DSOHH, at der årligt indsendes nye KKR fra hvert
selskab. I årets løb blev yderligere 2 KKR indsendt og der er fokus på udarbejdelse af nye
R samt løbende revision og opdatering af de allerede gældende.

Udover arbejdet i bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmerne repræsenteret ved bl.a.
Lægevidenskabelige Selskaber og DANGLOT og har deltaget ved relevante kongresser
herunder ELS.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for det gode,
frugtbare samarbejde og det altid hyggelige samvær. Det har været spændende og
inspirerende – og jeg glæder mig til flere af disse gode stunder med jer.

