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Referat 
 
Formand Messoud Ashina bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 
Marie Deen Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlin-
gen var rettidigt og lovligt indvarslet. 
 

2. Formandens beretning 
Messoud Ashina gennemgik den skriftlige beretning, som også er uploadet på 
DHOS´s hjemmeside. I 2015 var den internationale anerkendte forsker professor Tim  
Jürgens indbudt til årsmødet. Der var 10 frie foredrag, og Anne Francke Christensen 
fik Forskningsprisen, og Anders Hougaard fik prisen for Bedste orale præsentation.  
Selskabet har aktuelt 93 medlemmer. 
DHOS har i 2015 arrangeret 2 folkemøder i henholdsvis februar og marts i samar-
bejde med Lundbeckfonden og Folkeuniversitetet. 
DHOS har støttet oprettelsen af en International Masteruddannelse for Hovedpine-
sygdomme og Ansigtssmerter ved Københavns Universitet. 
Signe Bruun Munksgaard og Peter Thede Schmidt-Hansen har lavet dansk oversæt-
telse af de vigtigste punkter af ICHD-3 beta. 

  
3. Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde 

m.v.  
International Headache Society (IHS) 
Næste IHS kongres afholdes i Vancouver, Canada den 7.-10. september 2017.  
 

 European Headache Federation (EHF) 
Rigmor Højland Jensen er trådt ud af bestyrelsen i EHF efter 12 års arbejde, og Mes-
soud Ashina er valgt ind i stedet for.  

 Samarbejdet med Migraine Trust ophørte efter afholdelse af EHMTIC i Glasgow i 
september 2016, og det forventes at EHF fremover bedre kan øge deres aktiviteter 
og profil alene. 
 
European Academy of Neurology (EAN) 
Der blev afholdt 2. internationale kongres i København i maj 2016, og der arbejdes 



 

 

fortsat på at få en større anerkendelse af hovedpine som en betydende og stor neu-
rologisk sygdom. 
 

 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for 2015 

Revisor, Jakob Møller Hansen, har godkendt regnskabet. Kasserer Signe Bruun 
Munksgaard uddybede regnskabet. Indtægter:107.052,24 kr. og udgifter: 84.790,92 
kr. Der er et overskud på ca. 20.000 kr., men der er udgifter i 2015 som først kommer 
på regnskabet i 2016. Formuen er på 202.000 kr. i selskabet. 
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2017 
Det besluttes, at kontigentsatser for 2017 er uændrede.  

 
6. Valg til bestyrelsen 
 Peter Thede Schmidt-Hansen er på valg og genvælges. 

 
7. Valg til selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser 

m.m. 
Rigmor Højland Jensen vælges til IHS og EAN. Messoud Ashina er valgt til EHF. 

 
8.  Valg af revisor 
 Revisoren er ikke på valg. 
 
9. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag. 
 
10. Eventuelt 

Der blev spurgt ind til optag og fordeling på Masteruddannelse for Hovedpinesyg-
domme og Ansigtssmerter. Der er 19 deltagere, 11 danskere og 8 fra udlandet. 
 
DHOS´s missioner og planer for næste år blev uddybet. Der overvejes deltagelse i 
Kulturnatten, foruden deltagelse i Forskningens Døgn. Desuden vil DHOS gerne 
være aktiv ved åbning af et hovedpinehus i september 2017. Muligheden for en kam-
pagnebus, der kan køre rundt og informere fx gymnasier om migræne, blev også 
fremsat som en ide. 

 
Det blev påpeget, at man ønsker et større samarbejde med DNS for at synliggøre 
DHOS for yngre læger. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00. 

 
Referat v/Johanne Mosdal 
Fællessekretariatet 


