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1. Valg af dirigent
Messoud Ashina bød velkommen og foreslog Peter Thede Schmidf-Hansen som diri-
gent. Han blev valgt uden modkandidater og konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt og lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Beretningen var udsendt til alle medlemmer. Messoud Ashina omtalte Årsmødet i
2012, som var afholdt i samarbejde med Dansk Smerteforum. Det var en god kombi-
nation og et meget spændende møde med professor Tim Steiner som oplægsholder.
Han blev ved samme lejlighed udnævnt til æresmedlem af Selskabet.
Forskningsprisen blev uddelt til klinisk assistent Faisal Amin, Glostrup Hospital, Neu-
rologisk afd., og reservelæge Signe Bruun Munksgaard, Glostrup Hospital, Neurolo-
gisk afd. fik prisen for bedste orale præsentation.
Selskabet tog initiativ til afholdelse af Workshop V for Yngre Neurologer, Neurokirur-
gel" og Neurofysiologer, Det var rigtigt godt og har givet en meget positiv feed back.
Der bør overvejes en gentagelse, når "nye kommer til".
Selskabet har planer om at arrangere to folkeop!ysningsmøder om hovedpine - et i
København og et i Aarhus ~"og har i den torbindelse indledt et samarbejde med Ho-
vedpinesagen, som er meget interesseret i at være medarrangør. Selskabet har tidli-
gere søgt økonomisk støtte fra Trygfonden og Tipsmidlerne, men fået afslag.
Selskabet har nu 84 medlemmer.

3. Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer. fonde
m.v.
Beretningen var udsendt til alle medlemmer. Rigmor Jensen, som er præsident i
EHF, omtalte den i 2012 afholdte Summer School og gjorde opmærksom på næste
EHMTIC kongres, som holdes 18. - 21. september 2014 i København. Deadline på
abstract er i april 2014, og Rigmor Jensen opfordrede medlemmerne til at indsende
sbstracts, da det er vigtigt, 8t der deltager mange danske repræsentanter.

Messoud Ashina omtalte bestyrelsesarbejdet i IHS, hvor han er stoppet efter 4 års
medlemskab. Det er lykkedes at forbedre vaigsystemet, så man nu vælges for en
tidsbegrænset periode. Messoud Ashina er valgt som co-chair af videnskabelig pro-
gram komite til H kongres 2015 i Valenci ,og der arbejdes på at få flere af den
yngre generation til at deltage ..

Spørgsmål: !='ansætter EFNS og EN med at holde fælles kongresser? Rigmor Jen-
sen svarede, at det er hensigten og er aftalt til og med 201 G.

Dermed blev beretningerne godkendt.



4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2012
Det reviderede regnskab var udsendt til alle medlemmer. Helge Kasch gennemgik
regnskabet, der udviste et overskud.
Selskabets aktiver er pr. 31.12.2012 kr. 222.476,95.
Udgifter og indtægter til Cephalalgia er nu næsten i balance.
På spørgsmål fra forsamlingen oplyste Helge Kasch, at der holdes 2-3 bestyrelses-
møder pr. år.
Et medlem gjorde opmærksom på, at Arets indtægter og udgifter bør fremgå af regn-
skabet.
Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2014
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.
Kontingentet forbliver.:
kr. 200 excl. abonnement på Cephalalgia.
kr. 350 incl. on-line abonnement på Cephalalgia.
kr. 900 incl. paper-abonnement på Cephalalgia.
kr. 7.000 firmamedlemskab.

6. Valg til bestyrelsen
Liste med bestyrelsens funktionsperioder var udsendt sammen med dagsordenen.

Unni Jeppesen var på valg og ønskede ikke genvalg. Peter Thede Schmidt-Hansen
blev foreslået og valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Helge Kasch er på valg næste år og kan ikke genvælges. Medlemmerne opfordres til
at overveje en kandidat - gerne fra Fyn - til den ledige bestyrelsespost i 2014.

7. Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser
m.m.
Rigmor Jensen er præsident i EHF, og formanden repræsenterer Selskabet i andre
internationale regi.

8. Valg til revisor
Jakob Møller Hansen var ikke på valg.

9. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt
Rigmor Jensen oplyste, at der arbejdes på at oprette en europæisk masteruddannel-
se, som er normeret til 1% - 2 år. Den bygges op af moduler og støttes økonomisk af
Københavns Universitet. Rigmor Jensen håbede på støtte fra Dansk Hovedpine Sel-
skab, hvilket Selskabet var positiv overfor.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.50.
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