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Referat 
 
Messoud Ashina bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 
Casper Emil Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt varslet og rettidigt indkaldt.  
 

2. Formandens beretning 
Messoud Ashina gennemgik formandens beretning, som også ligger på DHOS´ hjem-
meside. Sidste årsmøde blev sidst holdt i Moltkes Palæ med Michel Ferrari fra Leiden 
University Medical Center i Holland. Årsmødet blev afsluttet med 11 frie foredrag. 2 
priser blev uddelt: Nanna Arngrim fik Forskningsprisen og Louise Ninett Carlsen fik 
prisen for bedste orale præsentation.  
Signe Bruun Munksgaard og Peter Thede Schmidt-Hansen har oversat ICHD-3 Beta 
og den findes nu online. 
Der er igangsat en revidering af Referenceprogrammet, som ledes af Lars Bendtsen. 
Messoud Ashina er blevet valgt til præsident i International Headache Society. 
Selskabet har aktuelt 103 medlemmer. 
  

3. Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde 
m.v.  

 International Headadche Society (IHS) 
Både Rigmor Højland Jensen og Messoud Ashina sidder i bestyrelsen, hvor der er 
flere projekter i gang. Rigmor satser på økonomisk støtte til projekter, så forsknings- 
og uddannelsesforslag imødeses gerne. Den næste IHC er i 2019 i Dublin, Irland. 
 
European Headache Federation (EHF) 
EHF har besluttet at afholde årlige kongresser. School of Advanced Studies er blevet 
etableret og er et 2-årigt forløb. 
 
European Academy og Neurology (EAN) 
Rigmor Højland Jensen har deltaget i 3 møder i det sidste år. Medlemmer opfordres 
til at sende links til EAN pages og være mere aktiv, så hovedpinesygdomme bliver 
synliggjort. 
 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2016 
Signe præsenterede regnskabet for 2016.  



 

 

Indtægter 81.516 kr.  
Udgifter 128.219 kr.  
Balance -46.703 kr.  
Der er store udgifter til IHS og Cephalalgia.  
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2018 
Kontingentet fastholdes. 

 
6. Valg til bestyrelsen 
 Astrid Juhl Terkelsen var på valg og ønskede ikke at genopstille. Sonja Antic blev 

valgt ind. 
Henrik Schytz var på valg og modtog genvalg. 
 

7. Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser 
m.m. 
Messoud Ashina repræsenterer IHS og Rigmor Højland Jensen fortsætter i EHF. 

 
8.  Valg af revisor 
 Jakob Møller Hansen blev genvalgt. 
 
9. Indkomne forslag 

Generalforsamlingen enedes om, at bemyndige Messoud Ashina til at ansøge firmaer 
om firmamedlemskaber til selskabet på over 7.000 kr. 
 

10. Eventuelt 
 Rigmor Højland Jensen reklamerede for Master of Headache Disordes, hvor der er nye 

pladser fra september 2018. 
 
 


