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Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K

Formanden Messoud Ashina indledte generalforsamlingen med at byde velkommen.
1.

Valg af dirigent
Faisal Mohammad Amin blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt og lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning
Den skriftlige beretning var uploadet på DHOS´s hjemmeside, og Messoud Ashina
gennemgik den.
Ved sidste generalforsamling i 2014 var der 10 frie foredrag. Son Guo, Glostrup Hospital fik Forskningsprisen (5.000 kr.), og Ann-Louise Esserlin, Glostrup Hospital, fik
prisen for bedste orale præsentation (3.000 kr.).
Messoud Ashina deltog i marts i ”Lundbeckfond Lectures”, og her var Bertel Harder
også inviteret og fortalte om sin hovedpine.
DHOS har aktuelt 90 medlemmer.

3.

Beretning fra selskabet repræsentationer i internationale organisationer, fonde
m.v
Ved International Headache Society, Valencia 2015, var der 1112 deltagere. Nye hovedpineforskere fra Danmark deltog for første gang i IHS-kongressen.
DHOS medlemmer har sendt færre abstracts til Valencia, hvilket kan skyldes den høje deltagelse af nye hovedpineforskere med ved IHS-kongressen.
Rigmor Jensen fortalte om EHMTIC 2014 i Bella Centeret i København. Der var stor
interesse for EHMTIC, og EHF blev nomineret blandt de 3 bedst afholdte konferencer
med over 1000 deltagere, (der var 1016 deltagere fra 74 lande og 318 abstracts).
EHMTIC afholdes i 2016 i Glasgow.
Rigmor Jensen opfordrede på generalforsamlingen folk til at melde sig ind i selskaberne og lave et aktivt arbejde.
European Academy of Neurology (EAN) blev afholdt i Berlin, juni 2015.

Messoud Ashina spurgte hvordan abstracts skal prioriteres til de 2 kommende konferencer: EHMTIC´s kongres i Glasgow eller EAN i København. Rigmor Jensen opfordrer til at prioritere EAN i København, hvor det også er vigtigt for DHOS at profilere
sig. Deadline for EHMTIC i Glasgow, september 2016, og EAN i København, maj
2016, vil blive rundsendt.
Formandens beretning godkendes.
4.

Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2014
Revisor, Jakob Møller Hansen, har godkendt regnskabet.
Kasserer Signe Brun Munksgaard uddybede regnskabet. DHOS´s likvide midler er
180.0000 kr. Regnskabet for 2014 viser et underskud på 21.000 kr.
Et årsmøde koster ca. 63.000 kr., dette dækkes næsten af sponsorater på 50.000 fra
firmaer + 10.000 kr. fra Lægeforeningen. I 2014 har DHOS haft udgifter på 47.000 kr.,
fordelt på 84 medlemmer, dvs. en udgift på godt 500 kr. pr. medlem. Indtægter fra
kontingenter er ca. 31.000 kr.
Det viste sig at 3 medlemmer får Cephalagia i papirudgave. Det blev besluttet at afskaffe medlemskab med papirabonnement på Cephalagia.
Signe Brun Munksgaard oplyste, at det sidste firma har opsagt deres medlemskab og
abonnement i DHOS.
Messoud Ashina foreslår at søge om tilskud til DHOS´s arbejde hos relevante firmaer, og der er opbakning på generalforsamlingen til dette.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

5.

Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for 2016, hvilket blev vedtaget.

6.

Valg til bestyrelsen
Formand Messoud Ashina er på valg, genvælges.
Kasserer Signe Bruun Munksgaard er på valg, genvælges.

7.

Valg af revisor
Revisoren, Jakob Møller Hansen, er ikke på valg.

8.

Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber m.m.
Rigmor Jensen fortsætter i IHS og genvælges. Rigmor Jensen fortsætter også i EHF
(Messoud Ashina indtræder i EHF, når Rigmor Jensen stopper efter konferencen i
Glasgow 2016).

9.

Indkomne forslag
Bestyrelsesmedlem, Henrik Schytz, arrangerer på vegne af DHOS et borgermøde i
henholdsvis Jylland, Århus, og på Sjælland, København. Borgermødet skal omhandle
hovedpine generelt. Lundbeckfonden stiller sig positivt mht. støtten.
Bestyrelsesmedlem, Peter Thede Schmidt-Hansen, stiller spørgsmål ved retskrivningen af selskabets navn, Dansk Hovedpine Selskab. Skal der bindestreg i navnet,
Dansk Hovedpine-Selskab? Faisal Mohammad Amin vil se på dette til næste årsmøde 2016.

10. Eventuelt
Læge Laila Bendix, Smertecenteret Odense, skulle have fortalt om en hovedpineskole, men meldte afbud pga. sygdom.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00.
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