
Referat af DOT generalforsamling 2021 
 
DOT bestyrelse har indkaldt til generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med DOS-kongressen 
torsdag den 18.11.2021 kl 13.00. Dagsordenen for generalforsamlingen var: 

1. Valg af dirigent og referent, som blev Annie Primdahl og Peter Toquer 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling – blev godkendt 
3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg: Præsentation af bestyrelsen med portrætfotos på 

landkort, gennemgår kort DOTs historie, berører medlemsantal, beretter om stærkere og mere moderne 
struktur på organisationen, forsikringer, FB-gruppe med måneds case. Nyt fra kvalitetsudvalg om KKR om 
nail i pertr. Frakturer og KKR om ligeværdige CT angio og MR angio ved knæledsluksation – 2 nye KKR i 
pipe line, opfordrer til deltagelse i uddannelsesudvalgets arrangerede work shop for ekstern fiksation. Melder 
ud omkring DOT Årsmøde 2022 Trinity Fredericia 1. Og 2. April med program omkring klageinstanser, 
patellafrakturer, work shops, socialt samvær, begivenheder for alle på alle kompetenceniveauer - både for 
yngre læger, yngre og seniore speciallæger, fokus på konservative behandlinger og bandageringer, relevant 
plastikkirurgi for traumatologer, NOMS som er vokset med involvering af andre specialeselskaber. 
Formandes beretning godkendes. 

4. Behandling af Indkomne forslag – nedenstående forslag blev godkendt af GF 

DOT bestyrelsen foreslog at man ændrer paragraf 7 i vedtægterne fra 
  
§ 7 Bestyrelsen består fast af 6 medlemmer, der kan udvides med op til 5 medlemmer, som vælges 
af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Forslag til 
valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingens begyndelse. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan genvælges to gange. 
  
Til (tilføjelsen markeret med rød) 
§ 7 Bestyrelsen består fast af 6 medlemmer, der kan udvides med op til 5 medlemmer, som vælges 
af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Forslag til 
valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingens begyndelse. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan genvælges to gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af 
bestyrelsen i valgperioden, kan den tilbageværende bestyrelse ved simpel flertalsbeslutning frit vælge et nyt medlem i 
dennes sted. Dette medlem skal på valg ved førstkommende generalforsamling og kan kun sidde i bestyrelsen sv.t den 
tidsperiode det oprindelige medlem var valgt til.  

1. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse – blev godkendt. 
2. Fastsættelse af kontingent – godkendt. 
3. Det specialespecifikke kursus i traumatologi går til Herlev, hvor Peter Søndergaard får kasketten 
4. Evt. – Nihil 

Herefter blev GF lukket og afrundet af Jonas og Morten 

5. DOT´s rejselegat. Beretning ved Jonas Adjal om lærerige arbejdsdage i Monaco 
6. Den nye frakturdatabase ved Morten Schultz Larsen. 

  
På vegne af DOT´s bestyrelse 
 
 
 
Referent Peter Toquer – renskrevet 2021-11-19 København 
 


