
Generalforsamling i Dansk Knogleselskab den 5. nov. 2020 /referat nov. 2020 RT 

Virtuel deltagelse via Zoom med 42 "fremmødte" medlemmer incl. bestyrelse. 

Valg af ordstyrer: 

Bestyrelsesmedlem Lars Folkestad 

Bestyrelsens beretning (v. formand Torben Harsløf): 

Nyheder på knoglefronten:  

• Romosozumab godkendt ved Medicinrådet som osteoporosebehandling til postmenopausale 

kvinder med T-score < -2,5 samt lavenergifraktur i ryg, hofte, bækken, over- eller underarm (< 

3 år). Kontraindiceret ved AMI eller apoplexi. 

• FLS udbredt i hele Region Sjælland fra 2021 

• Arbejdsgruppe i Danske Regioner om: 

• National FLS 

• Kalibrering af DXA 

• Kampagne i Dagens Medicin 

• Oplysningskampagne i samarbejde mellem SST og osteoporoseforeningen 

Selskabets aktiviteter:  

• Instruks for DXA beskrivese 

• Ny hjemmeside 

• Nye vedtægter (fremsendt til alle medlemmer til godkendelse på denne GF. 

• Arbejdsgruppe om ONJ og antiresorptiv behandling 

Kommende indsatser for selskabet, hvortil der snarest vil blive nedsat arbejdsgrupper:  

Samarbejde med nuklearmedicinere om DXA-beskrivelse 

National standard for beskrivelse af vertebrale sammenfald 

 

Regnskab (v. kassér Kent Søe) udsendt rettidigt (15 dage før): 

Regnskabet, som var forhåndsgodkendt af revisor i DKS Jeppe Gram, blev godkendt ved enstemmig 

afstemning. 



Se endvidere næste punkt under §10 Økonomi 

Vedtægtsændringer 

Afstemninger om vedtægtsændringer (udsendt til alle medlemmer 15 dage før GF): 

Indmeldelse og udskrivelse 

Nedenstående opdaterede forretningsgang ved indmeldelse og udskrivelse blev vedtaget efter 

afstemning med flertal FOR: 

§4. Medlemmer, optagelse og udmeldelse 

Optagelse 

Anmodning om optagelse som ordinært medlem samt kontaktdetaljer (navn, titel, adresse, e-mail) 

sendes til LVS (laeger.dk), der videresender anmodningen til behandling i DKS bestyrelse. Her 

behandles anmodningen, og ansøger får besked om afgørelsen via mail fra DKS' sekretær. 

 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til LVS.  

 

Efter oplæg fra Kent Søe (DKS kassér) og spørgsmål fra audience, blev nedenstående ændring efter 

afstemning med flertal FOR vedtaget: 

   

§10 Økonomi 

Selskabets drift finansieres ved hjælp af kontingenter, gaver samt disses afkast. Selskabet driver ikke 

forretning. En ordinær generalforsamling kan beslutte at overføre dele af selskabets midler til fonde. 

For at sikre mulighed for moderat afkast af foreningens formue er det muligt at lave en konservativ 

lav-risiko investering af foreningens formue baseret på obligationer. Den til enhver tid siddende 

formand og kasserer har bemyndigelsen til sammen eller hver for sig at beslutte investeringens 

størrelse, indgå aftaler, beslutninger om geninvesteringer af afkast, samt salg af værdipapirer for at 

sikre foreningens drift. Formand og kasserer er forpligtiget til løbende at holde den siddende 

bestyrelse informeret. Information om investeringens størrelse, afkast/tab og investeringsprofil skal 

forelægges af kassereren på foreningens årlige generalforsamling. Beslutning om at nedlægge 

foreningens investering kan til enhver tid besluttes via forslag til vedtægtsændringer jf. §7 & §8. 

 

Valg af bestyrelsesposter 

 

Tre bestyrelsesposter var på valg, to genopstiller (og modtog begge gerne genvalg) og én plads skulle 

besættes med nyt medlem (Jannie Dahl udtrådte efter 6 års tro tjeneste). Ved afstemning blev de to 

genopstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt og Jakob Starup Linde blev valgt ind og budt 

velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. 



 

Til repræsentantskabet i LVS valgtes uden kampvalg Tanja Sikjær og Mette Hitz. Tak til Mette og Tanja 

for at opstille. 

Som revisor i stedet for Jeppe Gram, der ønskede at stoppe, faldt valget - uden modkandidater til 

posten – på Tanja Sikjær. Tak til Jeppe for hidtidige arbejde og til Tanja for at ville overtage posten. 

 

Fremtidige bestyrelse: 

Torben Harsløf (formand), Randi Tei (sekretær), Kent Søe (kassér), Jakob Kau Starup Linde, Jane Dahl 

Andersen, Lars Folkestad, Mette Friberg Hitz, Morten Steen Svarer Hansen, Nicola Hepp.  
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