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Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 17.00

Referat
Til stede: Messoud, Henrik, Peter, Sonja og Signe
Referent: Susanne Buur

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21.02.2017
Referat godkendt

2. Evaluering af årsmøde 2017
Evalueringen blev gennemgået og konklusionen vedrørende mødelokalerne blev, at
der ikke er den store forskel på hhv. DGI-byen og Moltkes Palæ.
Evalueringen viste stor tilfredshed med oplægsholderen, forplejningen noget mindre
tilfredshed, men ellers gennemgående tilfredshed.
Der var kommenteret omkring abstract konkurrencen, hvor gennemskueligheden for
vilkårene ikke var god nok. Henrik laver oplæg til transparente retningslinjer som
fremsendes til bestyrelsen, inden de kan lægges på hjemmesiden.
Der blev diskuteret, hvorvidt man kunne være vinder af både bedste oplæg og
bedste præsentation.
3. Symposium DHOS og DHC april 2018
Økonomien for symposiet er på plads.
Der skal arrangeres en rundvisning på DHC for ca. 15 personer. Dette falder først på
plads når vi kender deres ankomsttider fra udlandet.
Det blev aftalt, at der uddeles en pris både dag 1+2 for bedste præsentation på 3.000
kr.
4. Planlægning af årsmøde 2018
Det blev aftalt at årsmødet afholdes i DGI byen som 1. prioritet, alternativt Moltkes
Palæ. Datoen er ikke helt på plads – enten den 1. eller 8. oktober 2018.
Stehpen Silberstein vil blive spurgt om at holde oplæg evt. om neuroimmunologi.
Alternativt kunne Richard Lipton være en mulig oplægsholder.
Signe udfærdiger et budget som bliver rundsendt.
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Messoud har kontaktet 4 medicinalfirmaer og spurgt, om de kunne være interesseret
i et firmamedlemsskab af DHOS. Svar afventes.

5. Kontingent - Cephalalgia for pensionister og 70+
Signe fortalte at DHOS har 100 medlemmer, 12 af disse betaler ikke kontingent (6
"70 og derover"; 5 "pensionist kontingent", 1 æresmedlem.
Der 60 som DHOS betaler medlemskab for i IHS, 15 juniors, 2 life members og de
resterende 43 er online medlemmer.
3 som kun betaler "pensionistkontingent" betaler vi online medlemskab for. De
resterende 8 med pensionist/70+ er ikke medlemmer af IHS.
Yderligere 6 IHS medlemmer står registreret som danske medlemmer, men de er
ikke medlemmer af DHOS og vi betaler ikke deres kontingent.
Så i alt 68 danskere med IHS stemmeret.
Det blev besluttet at DHOS fremadrettet ikke skal betale medlemskabet af IHS for de
70+ årige.

6. Finansiering af nyt referenceprogram
Der er på Finansloven afsat et beløb på 2. mill kr. årligt i 4 år til det nye Videnscenter
for Hovedpineforskning. Derudover er der afsat 2 x 500.000 kr. til skriftligt materiale.
Jakob Møller Hansen frikøbes som leder af centeret på deltid.
Der skal udarbejdes en app som gratis kan downloades fra hjemmesiden.
7. Evt.
Messoud’s funktionstid udløber i 2018, og en ny formand skal vælges. Bestyrelsen
foreslår Henrik til formandsposten, som han er villig til at påtage sig, og der skal
findes et nyt bestyrelsesmedlem til den tomme post. Bestyrelsen er gået i tænkeboks
omkring en relevant person.

8. Næste møde
Næste møde er aftalt til den 20. august kl. 17.00 på DHC
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