Formandens beretning
GF DLS 2017
Hermed bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016
Vi har primo 2017 82 medlemmer, omtrent ligeligt fordelt mellem hospitalslæger og
privatpraktiserende speciallæger. Medlemstallet har været let stigende gennem de
seneste år. Det er vi meget tilfredse med.
Vi indledte, traditionen tro, 2016 med selskabets årlige højdepunkt nemlig årsmødet i
januar. Temaet var behandling og rehabilitering af larynxcancer. Det var en stor succes
med spændende indlæg –og så nåede vi et højdepunkt mht udstillere, med 5 firmaer
repræsenteret. Også sidste år var der interesse fra andre faggrupper, navnlig
ergoterapeuter og logopæder hvilket er meget positivt. Desuden gik to af selskabets
medlemmer over i historien idet de blev kåret som æresmedlemmer: det var selvfølgelig
Ågot og Frans!
Ved det første efterfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret og består
aktuelt af: Thomas Dethloff, kasserer, Kirsten Hald, sekretær, Joyce Schulz, Camilla Sloth
Mehlum som næstformand, jeg selv som formand og endelig Andreas Jørkov og Kristian
Bork som suppleanter. Som revisor har vi Bahareh Philipsen.
Et af bestyrelsens helt store fokusområder også sidste år, var at arrangere dette, netop
overståede og utrolig vellykkede årsmøde. Det bliver til en del møder og mails i løbet af
sådan et år –men det er virkelig en fornøjelse.
Derudover har vi arbejdet på hjemmesiden. Og nu er den altså lige på trapperne. Den er
flot –I kan godt glæde jer!
Som noget nyt afholdt vi et internat i bestyrelsen, der forløb over en hel dag -i efteråret.
Udover et par enkelte obligatoriske punkter, stod mødet i visionernes tegn. Vi berørte bla.
udvidelse af selskabets virkeområde, årsmødernes form og indhold, kurser, seminarer
osv.. Det var en kæmpe succes –jeg er slet ikke i tvivl om, at der udspringer nogle
spændende tiltag fra disse møder. Derfor har vi allerede nu besluttet os på at gentage
successen i år.
Udover arbejdet i bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmerne repræsenteret ved bl.a.
Lægevidenskabelige Selskaber og DAHANCA og DANGLOT og har deltaget ved
forskellige kongresser herunder ELS i Genova.
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et utroligt
godt samarbejde.

