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Referat af generalforsamling
Mandag den 22. september 2014 kl. 15
Moltkes Palæ
Formanden, Messoud Ashina indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de
ca. 30 deltagere. Samtidigt takkede han kassereren, Helge Kasch, som træder ud af bestyrelsen, og overrakte ham en vingave.
Endvidere takkede han Rigmor Jensen for den meget vellykkede EHMTIC-kongres 18.-21.
september 2014 i København. Det havde været en fantastisk kongres med et meget
spændende program.
1. Valg af dirigent
Song Guo blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Den skr. beretningen var uploadet på hjemmesiden og blev omdelt. Messoud Ashina
omtalte Årsmødet 2013, hvor professor Rami Burstein havde holdt et inspirerende foredrag, og han havde været imponeret over de 10 frie foredrag, om Selskabets yngre
forskere havde holdt.
Forskningsprisen var blevet uddelt til Marie Lurenda Westergaaard, og Stine Maarbjerg
fik prisen for bedste orale præsentation.
Selskabet har ikke opgivet planen om at arrangere folkeoplysningsmøde om hovedpine
og har i den forbindelse indledt et samarbejde med Hovedpinesagen. Det bliver tidligst
til næste år, da der har været stor mødeaktivitet på flere fronter i 2014.
Selskabet har 87 medlemmer.
3. Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde
m.v.
Messoud Ashina skal være co-chair af videnskabelig program komité til IHS kongres
2015, Valencia. Programmet er nu på plads.
Rigmor Jensen takkede for stor hjælp ifm. den nyligt overståede EHMTIC-kongres i
København. Der havde været 1.016 deltagere og omkring 330 abstracts. Det havde
været en stor succes. Formandskabet er overgået til Grækenland, og Rigmor Jensen
træder ud af bestyrelsen i 2016. Det vil være en god ide allerede nu at overveje en
dansk kandidat til at overtage hendes post på næste kongres, som holdes i Glasgow i
2016.
Beretningerne blev godkendt.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2013
Regnskabet, som er revideret af revisor, Jakob Møller Hansen, udviser et underskud
på omkring 10.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2015
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015, hvilket blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen
Helge Kasch er på valg og kan ikke genvælges. Astrid Juhl Terkelsen, Aarhus Universitetshospital blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Henrik Winther Schytz var ligeledes på valg og blev genvalgt.
7. Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser
m.m.
Rigmor Jensen er bestyrelsesmedlem i EHF, og formanden repræsenterer Selskabet i
andre internationale regi.
8. Valg til revisor
Jakob Møller Hansen er på valg og blev genvalgt.
9. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
10. Eventuelt
Rigmor Jensen spurgte til Rejselegatet. Formanden svarede, at det endnu ikke var lykkedes at skaffe sponsor til det, men opfordrede medlemmerne til at søge fondsmidler.
Rigmor Jensen opfordrede Selskabet til at oprette en ”Fondsbank”, som kunne være til
stor hjælp for medlemmerne til at finde frem til relevante Fonde og Legater.
Messoud Ashina fik ordet for afsluttende bemærkninger. Han vil fortsat arbejde på at
skaffe sponsorer og opfordrede medlemmerne til fremover at indsende abstracts inden
deadline.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen af afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00.
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