Generalforsamling 30. oktober 2020 (virtuelt via zoom)
Deltager: 14 medlemmer (kl. 13.20)

REFERAT

1. Velkomst ved formand Jakob Christensen
a. Generalforsamlingen afholdes om virtuelt møde pga. corona epidemien
b. Næste ordinere Generalforsamling håbes at kunne gennemføres foråret 2020 i forbindelse
med forårsmødet 6. maj – 7. maj 2021 i Middelfart.
2. Valg af dirigent
a. Helle Hjalgrim (HG) blev valgt som dirigent
b. HG konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til Dansk
Epilepsiselskabs vedtægter.
3. Bestyrelsens beretning
a. Formand Jakob Christensen ga oversigt over bestyrelsens arbejde i det forgangene år. Til
trods for corona var der stor aktivitet, først og fremmest via digitale møder
b. Økonomi:
i. Formue cirka 400.000 kr.
ii. Man har prøvet at reducere de faste udgifter ved mindre besparelse bl.a. ny aftale
med Lægeforeningen
iii. Øvrige udgifter er stabile
c. Antal af medlemmer
i. Aktuelt 186 medlemmer (30/09-2019: 192)
ii. Foreningens medlemmer har et forholdsvist højt aldersgennemsnit, bestyrelsen
sigter mod at øge andel af unge medlemmer
d. Faglige møder måttes udskyde grundet corona, næste møde håbes at kunne gennemføres
6-7. maj 2021 i Middelfart (Comwell) med titlen: Epilepsy and Evidence
e. Epilepsisatsning – der er iværksat indsatser inden for følgende områder:
i. Visitations og behandlingsvejledninger (via Dansk Neurologisk Selskab): Arbejdet er
i gang med Anne Sabers, Rigshospitalet, som faglig koordinator. Der arbejdes i
forskellige faglige grupper. Der planlægges møde februar 2021, hvor der skal
samles op på resultaterne i de forskellige grupper.
ii. Transitionsklinikker – overgang fra barn/ung til voksen: Koordineres af
Epilepsihospitalet. Første del (spørgeskema undersøgelse) er sat i gang. Derefter vil
der blive udarbejdet forslag til afprøvning af i børn/unge – voksen – regi på
udvalgte afdelinger. Dette forventes iværksat forår 2021.

iii. Udbredelse af viden til kommunal ansatte: Formået er at styrke faglig viden om
epilepsi i kommunerne – projektet ledes af Epilepsihospitalet.
iv. Tværfaglig funktionsevnevurdering/rehabilitering: Sundhedsstyrelsen har indkaldt
ansøgninger til projekter (frist september 2020) (i alt 10 millioner). Der er endnu
ikke taget stilling til hvilke projekter der støttes
f. Kvalitetssikring:
i. Oversættelse af ILAE anfalds klassifikation
ii. Kvalitetssikringsdatabase – Regionerne Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
har udpeget Epilepsi som indsatsområde hvor der skal udfærdiges en national
kvalitetsdatabase. Kvalitetsindikatorer koordineres med de nationale
behandlingsvejledninger der aktuelt er under udarbejdelse. Første møde i slutning
af november
g. Samarbejde med Epilepsiforeningen (bl.a. via fælles bestyrelsesmøder)
h. Yngre europæiske epileptologer (YES)
i. Støtte til deltagelse i Baltica Sea Summer School on Epilepsy (BSSSE)
j. Lennart Grams Legat: to legater blev i år uddelt til yngre forsker
4. Fremlæggelse af regnskab
a. Kontingent uændret i flere år, dækker ikke de løbende omkostninger. Øgning af
kontingentet kan komme på tale i de kommende år
b. Underskud 2019: 45.737 kr., i vis omfang tilsigtet idet foreningen ikke må generere
overskud
c. Der sigtes mod formue på omkring 200.000 kr. der vil kunne dække omkostninger i
forbindelse med et to-dags møde
5. Indkomme forslag
a. Ingen
6. Bestemmelse af kontingentet og godkendelse af budget
a. Bestyrelsen forslår at lade kontingentet til 2021 uændret
b. Budgettet med planlagt underskud på 4.000 kr. i 2020 og underskud på 55.000 kr. i 2021
c. Budget og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen
7. Bestyrelsesvalg
a. På valg var: Elena Gardella, Lars Pinborg, Jakob Christensen
b. Alle ønskede at genopstille
c. Ingen andre havde henvendt sig med ønske om at stille op til bestyrelsen
d. Elena Gardella, Lars Pinborg og Jakob Christensen blev derfor valgt af generalforsamlingen
til de tre ledige bestyrelsesposter
8. Valg af revisor
a. Der forslås uændret at bibeholde Revisorerne Christensen og Kjærulf som blev godkendt af
generalforsamling
9. Evt.
a. Hvor skabes støre interesse af yngre kollega i epilepsi? Intensiv drøftelser blandt
deltagerne, der forventes markante forbedringer bl.a. via epilepsisatsning.
30.10.2020
Christoph Beier

