
Fyraftensmøde om behandling af kroniske smerter tirsdag den 28. juni 2011 fra 16.15-18.30 

på Odense Universitetshospital. 

 

Faggruppen Smerte & Fysioterapi (www.smof.dk) inviterer hermed til temadag med fokus på 

behandling af kroniske smerter.  

1. Specialeansvarlige overlæge og anæstesiolog Gitte Handberg fra Smertecenter Syd, Odense 

Universitetshospital holder 1 timers indlæg om medicinsk smertebehandling af personer 

med kroniske smerter. 

2. Socialrådgiver Jytte Andersen fra Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital holder 1 

times indlæg om emnet ”Kroniske smerter og mødet med det sociale system”. 

 

Pris: Medlemmer af SMOF kr. 250,- Ikke-medlemmer af SMOF kr. 350,- (inklusiv sandwich og 

sodavand) 

Sted: Mødelokale 54 på Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C 

Tilmelding: til Kassér Henrik Bjarke Madsen på henrik@ryg-klinikken.dk senest 20. juni 2011. 

Indbetaling: 7230-1748819 

 

 

I forbindelse med ovenstående temadag indkalder bestyrelsen i faggruppen Smerte & Fysioterapi i 

henhold til vedtægternes § 5 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag den 

28. juni 2011 kl. 15.00 – 16.00 på Odense Universitetshospital, Hovedindgangen, sal 15, 

mødelokale 54, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. 

 

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning om faggruppens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fastsættelse af kontingent 

4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, 

herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesformand (Morten Høgh modtager gerne genvalg) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Inge Riis ønsker ikke genvalg, Marianne Holt og Henrik 

Bjarke Madsen modtager gerne genvalg) 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor. SMOF foreslår Revision & Økonomisk Rådgivning, Brønderslev 

10. Eventuelt 

 

Uddrag fra vedtægterne: 

§ 5 Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen 

og/eller som suppleant kan gøre dette senest på generalforsamlingen.  

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne  

 

Henrik Bjarke Madsen, Kassér SMOF 
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