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Referat
Selskabets formand Messoud Ashina bød velkommen.
1.

Valg af dirigent.
Faisal Amin blev valgt som dirigent med applaus Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Det blev dog påpeget, at selskabets regnskab skal
udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og at det ikke havde
været tilfældet. Regnskabet var dog udsendt til samtlige medlemmer inden generalforsamlingens afholdelse. Der fremkom ingen bemærkninger fra generalforsamlingen
og dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning
Messoud Ashina henviste til den skriftlige beretning og takkede bestyrelsen for deres
store arbejdsindsats. Formanden refererede i meget korte træk hovedpunkterne
i beretningen og supplerede den skriftlige beretning, men en mundtlig gennemgang,
at nogle af de arbejdsopgaver og områder, som DHOS har varetaget det sidste år.
Årsmødet i Dansk Hovedpine Selskab 2017 blev afholdt i DGI-byen den 3. oktober
2016 og DHOS havde inviteret professor Philip Holland fra King's College London,
som holdt et spændende foredrag.
Formanden nævnte endvidere, at årsmødet blev afsluttet med 11 frie foredrag,
som var blevet udvalgt fra de indsendte abstracts.
Hovedpine var temaet ved Dansk Neurologisk Selskabs Årsmøde 2018 afholdt i
Vejle. Selskabets formand var inviteret til den traditionelle professorforelæsning.
Herefter var der mundtlig præsentationskonkurrence, hvor flere hovedpineforskere fra Dansk Hovedpinecenter deltog. Formanden nævnte, at det havde været meget positivt, at DHOS havde været repræsenteret med mange deltagere.
Formanden var glad for at kunne oplyse, at selskabet har 112 medlemmer og det
blev nævnt, at det tyske hovedpineselskab måske har mellem 30 og 35 medlemmer. Formanden håbede, at medlemsantallet kan have afsmitning effekt i forhold
til DHOS repræsentation i internationale sammenhæng.

Afslutningsvis blev det nævnt, at Jes Olesen var udnævnt som æresmedlem af
Dansk Neurologisk Selskab og DHOS i forbindelses med dagens årsmøde vil indstille
professor Stephen Silberstein som æresmedlem af DHOS.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning og bestyrelsen roste formanden for at inddrage de yngre forskere og studerende.
DHOS har 50 års jubilæum i år 2019 og jubilæet skal markeres i forbindelse med
årsmødet 2019.
3.

Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde
m.v.
Der har været afholdt en spændende International Headache Congress i Vancouver i
september 2017 og det primære fokus her var de nye behandlinger med CGRP-antistoffer. Der blev også afholdt et I-Head møde i forbindelse hermed, et excellent uddannelsesforum for de unge kommende ledere indenfor hovedpineforskning/behandling med stor deltagelse af danske unge forskere.
Den næste IHC afholdes i Dublin, Irland i 2019, hvor Messoud Ashina vil tiltræde
som præsident. Rigmor Højland Jensen er trustee i IHS og næstformand for IHSeducational committee.
Rigmor Højland Jensen opfordrede til at der indsendes forsknings- og uddannelsesforslag, så hovedpinesygdommene bliver mere synlige. Rigmor Højland Jensen forventer at det vil være muligt at give økonomisk støtte til flere projekter.
Rigmor Højland Jensen nævnte, at projekter ikke skal være lange Ph.d.-projekter, men også projekter at kortere varighed eller andre spændende forskningsprojekter.
Rigmor Højland Jensen vil gerne modtage og gennemgå forskningsprojekterne,
så de lidt mere ukendte, men gode og spændende forskningsprojekter også kan
komme frem i dagen lys.
European Headache Federation (EHF)
Der har været afholdt en spændende EHF Congress i Rom i december 2017 og
det primære fokus her var de nye behandlinger.
European Academy og Neurology (EAN)
Der opfordres også til at sende links til EAN pages og være mere aktiv i EAN så
hovedpinesygdommene bliver synliggjort. Den næste EAN-kongres vil finde sted
i Oslo i juni 2019. Selskabets formand opfordrede endnu engang til, at sende linkes til EAN pages og være mere aktiv i EAN så hovedpinesygdommene bliver
synliggjort.

.

4.

Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2017
Selskabets kasserer Signe Bruun Munksgaard fremlagde regnskabet for 2018
Årsregnskabet for år 2017 ser fornuftigt ud og selskabet har forsat en positiv egenkapital.
.
Indtægter 142.744, kr.
Udgifter 164.350, kr.
Signe forklarede, at enkelte sponsorater mangler at blive afregnet, hvorfor regnskabet udviser et underskud på 30.709 kr.
Som det har været nævnt de sidste mange år, er der forsat store udgifter til IHS og
Cephalalgia. Udgifterne andrager omkring 50.000 kr og Signe oplyste følgende:
Kontingentsatser:
Alm. medlemskab 200
Medlemskab inkl. IHS medlemskab 350
Kontingentsatser IHS: betalt 6705 – 42168,19
Online member: 120 $
Junior member: 65 $
Society fee 220$
47 online, 13 juniors
Der fremkom en kort dialog, hvor det bl.a. blev foreslået, at alle automatisk bliver med
lem af IHS så alle skal betale kr. 350 i kontingent.
Budget 2018:
Signe gav en kort opsummering i forhold til budgettet. Signe forventer, at budgettet vil
udvise et mindre overskud.

5.

Fastsættelse af kontingent for 2018
Kontingentet er uændret.

6.

Valg til bestyrelsen
Selskabets formand udtræder af bestyrelsen og bestyrelsen har indstillet til generalforsamlingen, at Faisal Amin indtræder som bestyrelsesmedlem. Faisal Amin blev
valgt med applaus.
Bestyrelsen forventer at Henrik Winther Schytz indtræder som formand for Dansk
Hovedpine Selskab.

7.

Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser
m.m.
Rigmor Højland Jensen fortsætter i EHF.

8.

Valg af revisor
Jakob Møller Hansen ikke på valg.

9.

Indkomne forslag
Intet at bemærke.

10. Eventuelt
Dansk Hovedpine Selskab har 50 års jubilæum i år 2019 og jubilæet skal markeres i
forbindelse med årsmødet 2019. DHOS ønsker at sætte fokus på selskabets udvikling
og forskning igennem de sidste 50 år.

Referent: Linda Ædelsten Edslev

