
Referat DLS generalforsamling 2019 
 

1) Dirigent: Kristian Borg; GF indkaldt til rette tid. 
2) Beretning af formand Thomas Kjærgaard (se bilag) 
3) Fremlæggelse af årsregnskab ved Lina Munk Lyhne og godkendt af 

revisor: Bahareh Philipsen 
4) Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent: Budgettet 

vedtages og kontingent fastsættes på nuværende 200 DK om året.  
5) Forslag fra bestyrelse og eller medlemmer: ingen indkommende 

forslag 
6) Valg af formand: Thomas Kjærgaard 
7) Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Jesper 

Balle, Michael Howitz og Joyce Schultz genvalges 
8) Valg af revisor: Bahareh Philipsen genvalges 
9) Eventuelt: Foreningen arbejder i øjeblikket med at afklare om 

foreningen er forpligtiget til at blive momsregistrerede. Endvidere 
arbejdes med at sikre, at foreningen opfylder de nye GPDR-
retningelinier. 
Ingen ansøgninger til rejselægatet. Kristine Grubbe som har 
modtaget rejselægatet sidste år, har udsæt rejsen til 2019, hvorfor 
obligatorisk foredraget udsættes til næste års årsmøde 
 
Bilag: formandens årsberetning: 

Hermed bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018 
Vi har primo 2019 formodentlig omtrent samme antal medlemmer som i fjord. Det 
viser sig dog vanskeligt at få fuld klarhed over medlemstallet via DADL idet der 
tilsyneladende er rod i deres regnskaber. Jeg er kun bekendt med små bevægelser 
og derfor formodes medlemstallet at være stabilt i forhold til sidste år og uændret 
med en nogenlunde ligelig fordeling mellem hospitalslæger og privatpraktiserende 
speciallæger. Det kan vi kun være tilfredse med.  
Vi indledte, traditionen tro, 2018 med selskabets årlige højdepunkt nemlig årsmødet 
i januar. Som nogle måske husker, var temaet pædiatrisk laryngologi hvilket blev 
berørt fra flere faglige vinkler. Vi havde besøg fra Ben Hartley, GOSH, Thomas 
Murry, USA og Thomas Hjuler, RH samt indlæg fra Camilla Sloth Mehlum og Gohar 
Bossen. Og det var som altid, en stor succes, hvis vi selv skal sige det.  



En ny bestyrelse blev valgt og efterfølgende konstitueret. Der har været udskiftning i 
bestyrelsen og suppleantposterne: Thomas Dethloff forlod bestyrelsen ved sidste 
årsmøde og i hans sted trådte Mikael Howitz fra Hillerød der blev valgt som 
suppleant. Desuden kom Jesper Balle rigtig ind i varmen, sådan da, som suppleant 
og som afløser for Kristian Bork der trådte ud i 2017. De øvrige medlemmer var 
uændret Joyce Schulz, Andreas Jørkov, Camilla Sloth Mehlum (næstformand), Nina 
Munk Lyhne og jeg selv. Bahareh Philipsen blev genvalgt til revisorposten 
Et af bestyrelsens helt store fokusområder også sidste år, var at arrangere dette, 
årsmøde. Det bliver til en del møder og mails i løbet af sådan et år –men det er 
virkelig en fornøjelse.  
Vi har brudt en årelang tradition med 1-dagsmåder og er sprunget ud i en version 2-
0: halvanden-dagsmåde, frie foredrag og hands-on sessioner. Det var med rystende 
hånd og bævrende mund, men det ser da ud til at gå ret godt!  
Vi har indført et par faste mødedage ila året, hvor vi mødes på Hesselet og 
brainstormer og planlægger fra morgen til aften hvilket er ret effektivt og enormt 
hyggeligt.  
Vi arbejder for at udbrede vores subspeciale bl.a. gennem møder som dette. 
 
Sidste år og årene før det, sagde jeg følgende om hjemmesiden: ”vi arbejder på 
hjemmesiden. Og nu er den altså lige på trapperne. Den er flot –I kan godt glæde 
jer!” 
Alle de andre år måtte jeg æde mine ord, men ikke denne gang. Vi har sgu gjort det -
og hvor den blevet flot, Nina! Selv om der stadig er en del tekst med ordlyden Ipsum 
lordosum etc. 
Udover arbejdet i bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmerne repræsenteret ved bl.a. 
Lægevidenskabelige Selskaber og DAHANCA og DANGLOT og har deltaget ved 
forskellige kongresser.  
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et 
utroligt godt samarbejde.  

 
 
 

 
 


