Skriftlig beretning - 2000
Selskabet holdt stiftende generalforsamling fredag den 24. september 1999 i Domus Medica.
22 praktiserende kirurger var mødt op. De foreslåede vedtægter blev fremlagt, korrigeret på
enkelte punkter og godkendt, hvorefter selskabet blev stiftet.
Til formand blev valgt: Walter Schradieck.
Til bestyrelsen blev i øvrigt valgt: Lars Bjørn Rasmussen (næstformand), Mogens Lau
Pedersen (sekretær), Elisabeth Rubinstein (kasserer), Jan Struckmann (medlem).
Medlemstal: Den 31. december 1999 var der 34 medlemmer, og i skrivende stund er der 38
medlemmer af selskabet. Flere har vist interesse for medlemskab.
Der har været holdt tre bestyrelsesmøder siden stiftelsen. Under det første møde
konstituerede bestyrelsen sig.
Der blev nedsat følgende udvalg:





Efteruddannelsesudvalg (CME - Continuing medical education):
Jan Struckmann og Anders Bak Christensen.
Undervisningsudvalg:
Elisabeth Rubinstein, Jan Struckmann og Mogens Lau Pedersen.
EDB-udvalg:
Lars Bjørn Rasmussen og Walter Schradieck
Indkøbsudvalg:
Jan Struckmann og Anders Bak Christensen

Løbende sager er blevet behandlet telefonisk og skriftligt.
Siden selskabets stiftelse har EDB-udvalget udformet en hjemmeside for selskabet:
www.ambkir.suite.dk, det er meningen, at man her kan se, hvilke medlemmer selskabet har,
hvilken mødeaktivitet der vil være den nærmeste fremtid, samt oprette links til andre
relevante selskaber. Referater af selskabets møder vil muligvis blive tilgængelige her.
Under henvisning til Flemming Moesgaards redegørelse i DKS's Nyhedsbrev, Marts- 2000, om
Kirurgisk Selskabs CME arbejdsgruppe og formålet for CME i kirurgi, vil DSAK søge optagelse i
CME arbejdsgruppen.
Det er bestyrelsens mening at afholde 2 organisatoriske - videnskabelige møder om året, et i
hver halvår evt. med efterfølgende spisning.
Evt. vil der blive arrangeret weekend møder, hvis det er praktisk gennemførligt.
Nogle af møderne vil blive søgt holdt uden for København.
Generalforsamlingen søges afholdt i Domus Medica, hvis der kan skaffes plads, helst med
efterfølgende middag.

Efter stiftelsen blev vi hurtigt budt velkommen af DKS og opfordret til at introducere os i DKS'
Nyhedsbrev, hvilket er sket i sidste nummer. Marts-2000.
Det er bestyrelsens mening, at vi skal søge et tæt samarbejde med DKS.
Selskabet holdt sit første møde den 3. marts 2000 i ASTRA´s lokaler. Mødet var velbesøgt og
en succes. Der henvises til undervisningsudvalgets beretning.
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal søge repræsentation i DKS og DKO.
Det er ligeledes bestyrelsens mening, at vi skal forsøge at profilere os både nationalt og
internationalt ved mødedeltagelse og evt. ved videnskabelig deltagelse.
Kontingentet blev ved den stiftende generalforsamling sat til 1.000 kr. pr. kalenderår, således
at de medlemmer, som meldte sig ind i 1999, vil blive opkrævet kontingent for 2000 i maj i år.
Medlemmer, som har meldt sig ind i 2000, vil ligeledes blive opkrævet kontingent i maj for
dette år. Bestyrelsen vil fra 2001 søge at nedsætte kontingentet, men selskabet har i starten
brug for kapital.
Der henvises i øvrigt til beretninger fra de stående udvalg.
Walter Schradieck
København, 10. april 2000

