Referat DLS generelforsamling d. 24. januar 2020
1) Dirigent: Bent Ivan Larsen; GF indkaldt til rette tid.
2) Beretning af formand Thomas Kjærgaard (se bilag)
3) Fremlæggelse af årsregnskab ved Nina Munk Lyhne og godkendt af
revisor: Bahareh Philipsen. Der har været et kalkuleret underskud i
forbindelse med konvertering af årsmødet til det nuværende
format. Det forventes at årsmøderne i fremtiden er i økonomisk
balance igen.
4) Kontingent fastsættes på nuværende 200 DK om året.
5) Forslag fra bestyrelse og eller medlemmer: ingen indkommende
forslag
6) Valg af formand: Camilla Slot Mehlum
7) Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Jesper
Balle og Michael Howitz genvælges
8) Valg af revisor: Bahareh Philipsen genvælges
9) Eventuelt: Ingen emner
Årsberetning
Vi kan se tilbage på endnu et spændende år i DLS.
Traditionen tro startede året, 2019 med årsmødet. Denne gang en version 2.0 i forhold til
tidligere år. Efter mange overvejelser havde vi i bestyrelsen besluttet os for at opgradere
årsmødet ret markant, med udvidet fagligt program der nu strakte sig over 2 dage, minisessioner med hands-on, og ikke mindst festmiddag samt overnatning. Samtidig flyttede vi
lokation til midtpunktet i DK, nemlig Middelfart.
Temaet var recurrensparese, fillers og laryngeal reinnervation. Årsmødet var en kæmpe succes
med den største tilslutning nogensinde. Vi endte med et kalkuleret underskud.
Vores hold i bestyrelsen er nogenlunde det samme, nogle af os har fået flere grå hår, enkelte lidt
færre hår eller en begge dele. Nogle har fået ny titel osv.
Ikke desto mindre synes jeg at bestyrelsesarbejdet fungerer strålende. VI har det sjovt når vi
mødes og vi er produktive og engagerede og brænder alle for vores fag. Det kan mærkes.

Og vi har da også arbejdet hårdt frem mod dette årsmøde og har besluttet at fortsætte konceptet
fra sidste år, dvs. Version 2.0. Jeg synes allerede nu det er en stor succes.
Ila året der gik har der, udover bestyrelsesmøder, været forskellige fagspecifikke aktiviteter,
herunder kurser og kongresser, ikke mindst PeVoc der blev afholdt i Kbh, og hvor DLS, var
godt repræsenteret.
For mit vedkommende er det tid til at gøre status. Dette bliver min sidste årsberetning i DLS i
denne omgang. Jeg har valgt at trække mig som formand efter at have siddet i 5 år. Man
erhverver sig jo en del kasketter som tiden går. Jeg har lidt for mange nu og inden jeg tager
DSOHH-formandskasketten på, vil jeg gerne aflevere DLS-kasketten. Camilla er det helt
naturlige valg og hun har heldigvis indvilget i at fortsætte som formand. Hun har min og
bestyrelsens fulde opbakning. Jeg forlader dog ikke bestyrelsen.
Når jeg ser tilbage, uden at det skal lyde alt for nostalgisk, synes jeg det er klart, at vores selskab
har udviklet sig til noget større og bedre gennem årene. VI har virkelig formået at skabe fokus
på vores subspeciale. Vi har fået flere medlemmer gennem årene, hjemmesiden er fornyet,
årsmøderne mere ambitiøse og så er bestyrelsen dynamisk, handlekraftig og ambitiøs.
Den udvikling vil fortsætte, det er jeg ikke i tvivl om. Og det er da fedt at være en del af!
Tak for denne gang.

