Jydsk Medicinsk Selskab
www.jydskmedicinskselskab.dk

Referat fra generalforsamlingen 2013
Tid

Torsdag den 16. maj 2013 kl. 21:30 til 22:00

Sted

Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Dagsorden
1

Valg af dirigent
Overlæge, dr.med. Johan Lanng Nielsen blev valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

2

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3

Formandens beretning
Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling,
Aalborg Sygehus
I det forgangne år har der været afholdt lidt færre møder end vanligt, men dette skyldes det
forestående jubilæum, som jeg skal vende tilbage til senere. Møderne har været præget af
engagerede foredragsholdere og emner, der er oppe i tiden. Jeg vil benytte lejligheden til at
takke foredragsholdere og mødearrangører for deres indsats.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forgangne år som vanligt ydet en stor indsats for hvilken jeg gerne vil
takke.
Selskabets utrættelige sekretær Ulrik Gerdes har lagt stor energi i at vedligeholde selskabets
velfungerende website samt i at arrangere det praktiske omkring møderne. Vi er ham stor tak
skyldig for dette.
Jens Dahlerup har som vanligt ydet en stor indsats omkring regnskabet samt budgettet, for
hvilket jeg også gerne vil udtrykke stor tak.
Vi har måttet beklage afgangen af to bestyrelsesmedlemmer: Cheflæge Claus Thomsen og
tidligere formand professor Leif Mosekilde. Begge har ydet en stor indsats over årene med
arrangementer af møder og drift af selskabet. Selskabet siger herved tak for en solid indsats til
begge.

100 års jubilæet
Bestyrelsen har arbejdet intensivt med dette. Jeg vil gerne sige alle stor tak for denne indsats.
Vi afholder møde nr. 600 den 30-11-2013 på 100 års dagen for selskabets grundlæggelse.
Møderne afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Få lægevidenskabelige selskaber har været aktive lige så længe som Jydsk Medicinsk Selskab
og har afholdt så mange møder.
Emnerne for efterårets møder bliver —


Døden i Jylland — hvad døde man af og hvad truer os i fremtiden?



Hjerte og hjerne — at se en tanke og følge livets pulsslag



Kirurgi og medicin — en rejse fra Hals til Tarm med helikopter, hvor de døde genopstår
undervejs



At stille den rette diagnose på det rette tidspunkt — det hele menneske



Har tillid til lægen en fremtid? [møde nr. 600]

Der påtænkes, ud over møderne, også udgivet et jubilæumsskrift med strejftog i de
begivenheder, der har præget det seneste århundrede.

Legater
Selskabet har uddelt legater til flere yngre forskere i det forgangne år. Der er uddelt legat til
Sanne Jespersen, Lars Rolighed og Torsten Bloch Rasmussen.

Økonomi
Selskabets økonomi er sund, omend der har været og vil være betydelige udgifter til 100 års
jubilæet.

Møder
Der har i det forgangne år været afholdt møder om —


Lægelig videreuddannelse



Målrettet cancerbehandling



De seneste fremskridt indenfor behandling af øjensygdomme.

På vegne af selskabet ser jeg frem til endnu et godt år.

4

Aflæggelse af revideret regnskab
Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus
Universitetshospital (kasserer)

5



Indtægterne for 2012 var samlet 233.690 kr. (168.747 kr. fra kontingent og 64.943 kr.
fra obligationsrenter/udtrækninger).



Udgifterne var samlet 139.843 kr. (38.959 kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne,
11.823 kr. til rejseudlæg, 25.000 kr. til gaver, 37.628 kr. til mødeindkaldelser m.m.,
4.014 kr. til website, 12.214 kr til bestyrelsesmøder, 10.000 kr. til revisor, samt 205 kr.
til porto og gebyrer).



Samlet har der været et overskud på 93.847 kr.



Foreningens aktiver (i obligationer, likvide beholdninger og tilgodehavender) udgjorde
per 31-12-2012: 2.139.648 kr.

Fremlæggelse af budgetforslag
Jens F. Dahlerup
Budgettet for 2013 og 2014 udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. Der er afsat en del midler
til afholdelse af selskabets 100 års jubilæum i 2013, samt udgivelsen af et jubilæumsskrift.

6

Fastsættelse af kontingent
Jens F. Dahlerup
Kontingentet er uændret 175 kr. om året

7

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Vestergaard
Cheflæge, dr.med., ph.d. Claus Heikki Paavo Thomsen og professor, overlæge, dr.med. Leif
Mosekilde, begge fra Aarhus Universitetshospital, har valgt at udtræde af bestyrelsen i 2012.
Læge, klinisk assistent, ph.d. studerende Jakob Starup Linde, Medicinsk Endokrinologisk
Afdeling, Aarhus Universitetshospital blev valgt ind i bestyrelsen.

8

Valg af revisor
Peter Vestergaard
 DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor.


9

Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor.

Behandling af indkomne forslag
Peter Vestergaard
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

10

Eventuelt
Peter Vestergaard
Ingen indkomne punkter

Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer
Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab
Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark,
Middelfart · 2445 9853 · ulrik.gerdes@dadlnet.dk

Jydsk Medicinsk Selskab
www.jydskmedicinskselskab.dk

Referat fra generalforsamlingen 2012
Tid
Sted

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 21:30 til 22:00
Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

Dagsorden
1

Valg af dirigent

Specialkonsulent, dr.med. Paul Lehm Andersen blev valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

2

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3

Formandens beretning

Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus
Universitetshospital
I det forgangne år er der afholdt en række møder om interessante og debatskabende emner.
Møderne har været velbesøgte og præget af høj faglighed Jeg vil benytte lejligheden til at takke
foredragsholdere og mødearrangører for deres indsats.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har I det forgangne år som vanligt ydet en stor indsats for hvilken jeg gerne vil
takke. Selskabets utrættelige sekretær Ulrik Gerdes har lagt stor energi i at vedligeholde
selskabets velfungerende website samt i at arrangere det praktiske omkring møderne. Vi er
ham stor tak skyldig for dette.
Jens Frederik Dahlerup har som vanligt ydet en stor indsats omkring regnskabet samt
budgettet, for hvilket jeg også gerne vil udtrykke stor tak.

100 års jubilæet

Næste år — i november 2013 — fejrer selskabet 100 års jubilæum. Bestyrelsen har arbejdet
med flere initiativer omkring dette. Jeg vil gerne sige alle stor tak for denne indsats. Da vi
stræber mod at holde møde nr. 600 den 30-11-2013 på 100 års dagen for selskabets
grundlæggelse vil der i efteråret og foråret blive afholdt lidt færre møder end vanligt. Dette vil
fremgå af selskabets hjemmeside.

Legater

Selskabet har uddelt legater til flere yngre forskere i det forgangne år. Der er uddelt legat for
forskning i smerter (Astrid Terkelsen) og hypoparathyreoidisme (Tanja Sikjær).

Økonomi

Selskabets økonomi er sund, og vil kunne levere et solidt bidrag til afholdelse af 100 års
jubilæet samt til at sikre fremtiden.

Møder

Der har i det forgangne år været afholdt møder om:
•

Arktiske infektioner

•

Nye muligheder for antitrombotisk behandling

•

Pakkeforløb for cancer

•

Videnskabelig uredelighed

•

Robotkirurgi

•

Neurologi

•

Lægers uddannelse

På vegne af selskabet ser jeg frem til endnu et godt år.

4

5

Aflæggelse af revideret regnskab

Formanden på vegne af kasseren: Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk HepatoGastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital
•

Indtægterne for 2011 var samlet 250.394 kr. (169.725 kr. fra kontingent, 80.487 kr.
fra obligationsrenter/udtrækninger samt 182 kr. i bankrente).

•

Udgifterne var samlet 189.176 kr. (49.288 kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne,
17.657 kr. til rejseudlæg, 29.870 kr. til gaver, 67.109 kr. til mødeindkaldelser m.m.,
12.023 kr. til website, 13.000 kr. til revisor, samt 229 kr. til porto og gebyrer).

•

Samlet har der været et overskud på 61.218 kr.

•

Foreningens formue (i obligationer) udgjorde per 31-12-2011: 1.846.858 kr.

Fremlæggelse af budgetforslag

Formanden på vegne af kassereren
Budgettet for 2012 og 2013 udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. Der bliver afsat en del
midler til afholdelse af selskabets 100 års jubilæum i 2013

6

Fastsættelse af kontingent

Formanden på vegne af kassereren
Kontingentet er uændret 175 kr. om året

7

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Vestergaard

Ingen er på valg og ingen ønsker at udtræde af Bestyrelsen

8

Valg af revisor

Peter Vestergaard
• DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor
•

9

Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor

Behandling af indkomne forslag
Peter Vestergaard

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

10

Eventuelt

Peter Vestergaard
Ingen indkomne punkter

Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer
Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab

Selskabets akademiske sekretær: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark,
Middelfart · 2445 9853 · ulrik.gerdes@dadlnet.dk

Jydsk Medicinsk Selskab
www.jydskmedicinskselskab.dk

Referat fra generalforsamlingen 2011
Tid
Sted

Torsdag den 05. maj 2011 kl. 21:30 til 22:00
Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

Dagsorden
1

Valg af dirigent

Specialkonsulent, dr.med. Paul Lehm Andersen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3

Formandens beretning

Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus
Universitetshospital
Selskabet takker hermed for endnu et begivenhedsrigt år.
Selskabet har i 2010 fornyet sine love vedtaget på generalforsamlingen. Dette har givet
nogle nye muligheder, som jeg derfor vil opridse betydningen af.
Der er taget en række initiativer med omlægning fra brevpost til elektronisk
mødeindkaldelse. Dette har tilladt en mere smidig arbejdsgang. Selv om der har været
udgifter til oprettelse af funktionaliteten, sparer den allerede nu mange penge i porto
og administration. Investeringen forventes derfor hurtigt at kunne tjene sig hjem.
Selskabet er stor tak skyldig til Ulrik Gerdes og Signe Engkjær Christensen for arbejdet
med dette.
I forbindelse med den elektroniske mødeindkaldelse bortfalder al brevpost fra efteråret
2011. De få, der ikke har registreret sig med mailadresser opfordres til dette.
Selskabet har også moderniseret sig med en ny hjemmeside, der har fornyet dets
image udadtil. Også for dette er vi stor tak skyldige til Ulrik Gerdes.
Der har været afholdt en række spændende og velbesøgte møder i det forgangne år. Vi
takker foredragsholdere og arrangører for indsatsen med dette.
o

Møderne har drejet sig om genetikkens muligheder, veje og vildveje. Dette
møde blev optaget til DR2's serie om Danskernes Akademi, og vil derfor kunne
ses af alle interesserede i fjernsynet. Mødet var velbesøgt og præget af stor
diskussionsaktivitet udløst af de gode indlæg. Vi har hørt om betydningen af
lægemidler som substitution og de mange udfordringer, dette giver.

o

Neurofagene har været berørt via to emner, dels om smerter og smertebehandling, dels om cochlear implant og musik. Mødet om smerter gave indblik
i en meget hyppig lidelse og den forskning, der kan hjælpe patienterne. Mødet
om cochlear implant gav indblik i de spændende muligheder, der opstår, når
forskellige felter i form af øre-næse-hals specialet og musikken mødes. Der var
allerede opstået megen sød musik.

o

Livets begyndelse blev behandlet bed et møde om konception, graviditet og
fødsel og betydningen af kronisk sygdom. Her blev det vist, hvor stor betydning
tværfaglighed har i gynækologien og obstetrikken.

o

Endelig vil jeg som det sidste omtale mødet om ledelse i sundhedsvæsenet, der
afsluttede forårets møderække sidste år med at vise de mange udfordringer,
som en omskiftelig nutid og fremtid giver for ledelse og udvikling af de
forskellige faggrupper.

Økonomisk et selskabet velfunderet, som kassereren vil vise i sin beretning.
Selskabet regner med i det kommende år at tage nye initiativer, ikke kun til møder,
men også i forhold til medlemmerne.
Selskabet ser frem til et nyt spændende og oplysende år og jeg vil endnu engang takke
bestyrelsen for en god indsats i det forgangne år.

4

Aflæggelse af revideret regnskab

Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus
Universitetshospital (kasserer for JMS)
Indtægterne for 2010 var samlet 257.522 kr. (179.000 kr. fra kontingent, 78.393 kr.
fra obligationsrenter/udtrækninger samt 129 kr. i bankrente).
Udgifterne var samlet 227.871 kr. (77.660 kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne,
14.525 kr. til rejseudlæg, 1.242 kr. gaver, mødeindkaldelse etc. 76.913 kroner,
webside-omkostninger 41.000 kr., advokathonorar 8.531 kr. samt revision 8.000 kr.).

Samlet har der været et overskud på 29.651 kr.
Foreningens formue (i obligationer) udgjorde per 31-12-2010: 1.827.609 kr.
Bemærkninger til regnskabet: Der har været et øget antal deltagere til de afholdte møder –
medførende øget udgifter til fortæring. Derimod har der været en betydelig reduktion i udgifter
til mødeindkaldelse da vi i løbet af 2010 er gået over til elektronisk mødeindkaldelse. Med
henblik på denne overgang har der været en engangsudgift til webside på 41.000 kr. Der har
været udgift til advokat pga. vedtægtsændringer.

5

Fremlæggelse af budgetforslag
Jens F. Dahlerup

Budgettet udarbejdes og behandles af Bestyrelsen.

6

Fastsættelse af kontingent
Jens F. Dahlerup

Kontingentet er uændret 175 kr. om året.

7

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Vestergaard

På valg — alle blev genvalgt:
Professor, dr.med. Ole Færgeman, Aarhus
Læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen, Aarhus
Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

8

Valg af revisor

Peter Vestergaard
Revisor Poul Eskerod, DLBR Revision, Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor.
Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor.

9

Behandling af indkomne forslag
Peter Vestergaard

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

10

Eventuelt

Peter Vestergaard
Ingen indkomne punkter.

Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer
Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab

Selskabets akademiske sekretær: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark,
Middelfart · 2026 4854 · ulrik.gerdes@dadlnet.dk

Jydsk Medicinsk Selskab
www.jydskmedicinskselskab.dk

Referat fra generalforsamlingen 2010
Torsdag den 06. maj 2010 kl. 21:30 til 22:00
Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby

Tid
Sted

Dagsorden
1

Valg af dirigent

Overlæge, dr.med. Paul Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital,
Skejby blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

3

Formandens beretning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Overlæge, dr.med., ph.d. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus.

Formanden var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og beretningen
blev derfor fremlagt af professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk
Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Først må jeg beklage ikke at kunne være tilstede. Herefter kan det konstateres, at
selskabet i det forløbne år har opretholdt en høj mødeaktivitet med ialt 6 møder.
Mødene har været af høj kvalitet og behandlet aktuelle emner. Møderne har ført til
god og konstruktiv debat.
Sidste års generalforsamling afholdtes sammen med et møde om iskæmisk
hjertesygdom set i et arktisk perspektiv. Mødet viste det store perspektiv, der ligger i
forskning med udgangspunkt i Grønland og den brede aktivitet, der udvises.
Efterårssemestret 2009 indledtes med et møde om akut psykiatri i somatikken. Mødet
gave mange gode retningslinier for samarbejde mellem psykiatrien og somatikken og
gave gode indgangsvinkler på den akutte patient i psykiatrisk perspektiv.
Der fulgte herpå et møde om tortur og fysisk pres ved rehabiliteringscentret for
torturofre. Mødet stillede skarpt på menneskerettighederne og lægers særlige rolle i
forhold til disse.
Året 2009 blev afsluttet med et møde om osteoporose, der viste de mange nye
behandlingsmetoder, der udvikles indenfor dette område. Osteoporose er derfor nu en
sygdom, der i en del tilfælde er potentielt kurerbar.
Forårssemestret indledtes med et møde om de udfordringer, miljøgifte stiller for
folkesundheden. Emnet blev belyst gennem en række indlæg baseret på den seneste
forskning.
Herefter fulgte et møde om de udfordriger antibiotikaforbruget stiller for folkesundheden. Emnet er genstand for betydelige interesser og dermed betydelig debat. Året
er nu afsluttet med et møde om fremtidens ledelse i sundhedsvæsenet og de
udfordringer som lederen står overfor.
Selskabet har taget initiativ til at modernisere kommunikationen med medlemmerne
ved at gå over til elektronisk kommunikation via e-mail istedet for mødeindkaldelser
per brev som hidtil. Dette sker for at imødekomme tidens krav til effektiv kommunikation. For at muliggøre dette har det været nødvendigt at indføre visse ændringer i
selskabets love.
Bestyrelsen indstiller derfor, at forslaget til nye love vedtages. Lovene tager udgangspunkt i de oprindelige love og er revideret i samråd med selskabets advokat (Clemens
Advokater). Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson til efteråret.

4

Aflæggelse af revideret regnskab

Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus (kasserer for JMS)

Det reviderede regnskab for 2009 blev fremlagt og kassereren påpegede de meget
store portoudgifter til indkaldelse af medlemmer til møderne, samt annonceudgifterne
på over 10.000 kr. per møde.
Det vil på længere sigt betyde, at de årlige kontingentindtægter ikke vil kunne dække
selskabets udgifter.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.

5

Fremlæggelse af budgetforslag
Jens F. Dahlerup

Budgettet udarbejdes og behandles af Bestyrelsen

6

Fastsættelse af kontingent

Jens F. Dahlerup

Kontingentet er uændret 175 kr. om året

7

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Nedenstående blev genvalgt, eller valgt til Bestyrelsen:
•
•
•
•
•

8

Peter Vestergaard
Jens F. Dahlerup
Leif Mosekilde
Afdelingslæge, ph.d. Stig Andersen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus
Universitetshospital, Aalborg Sygehus
Ny: Centerchef, dr.med. Claus Heikki Paavo Thomsen, Århus Universitetshospital, Århus
Sygehus blev

Valg til udvalg
Leif Mosekilde

Der er p.t. ingen aktive udvalg

9

Valg af revisor og revisorsuppleant

Jens F. Dahlerup
• Revisor Poul Eskerod, DLBR Revision, Århus genvalgtes som statsautoriseret
•

10

revisor.
Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor.

Behandling af indkomne forslag

Leif Mosekilde

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

11

Revision af selskabets love
Bestyrelsen indstiller til revision af lovene, men da der var

12

Eventuelt
Ingen indkomne punkter

Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer
Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab

Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus
Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk

Jydsk Medicinsk Selskab
www.jydskmedicinskselskab.dk

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010
Torsdag den 06. maj 2010 kl. 22:00 til 22:15
Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby

Tid
Sted

Dagsorden
1

Valg af dirigent

Overlæge, dr.med. Paul Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital,
Skejby blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2

Baggrund
Ifølge selskabets love kan ændringer af lovene kun vedtages på en ordinær
generalforsamling, hvis mindst 50% af selskabets medlemmer er mødt frem.
Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling, da det ikke var tilfældet på den netop
afholdte generalforsamling.

3

Vedtagelse af nye love for selskabet

4

Eventuelt

Lovene blev vedtaget

Ingen indkomne punkter

Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer
Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab

Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus
Universitetshospital, Risskov · Skovagervej 2, 8240 Risskov · 7789 3521 · ulrik.gerdes@ps.rm.dk

Jydsk Medicinsk Selskab
www.jydskmedicinskselskab.dk

Referat af generalforsamling 2009
Tid
Sted
Referent

Torsdag den 14. Maj 2009 kl. 21:30
Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]
Peter Vestergaard

Dagsorden
1

2

3

Valg af dirigent
Poul Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Poul Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Formandens beretning

Professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus

Formanden redegjorde for de afholdte møder. Der har været afholdt møder om:
•

Hæmatologi

•

Thyreoidea

•

Urologi

•

Klima

•

Vitamin D

•

Sjældne sygdomme

•

Akut medicin

Alle med godt fagligt indhold og med betydelig interesse fra deltagerside.
Der er indført avertering af møder i trykte medier og på internettet ud over ved
udsendelse af breve. Det er det generelle indtryk, at dette har fungeret efter
hensigten, da antal deltagere i møderne er steget på det seneste.
Der vil blive indført annoncering til medlemmerne via e-mail istedet for per brev.

4

Hvervning af nye medlemmer sker fortsat via brev til de nye kandidater fra Aarhus
Universitet.

Aflæggelse af regnskab ved kassereren

Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus

Indtægterne er steget. Udgifterne til annoncering og møder er også steget.
Regnskabet viste et overskud, og selskabet er velkonsolideret. Kontingentet
fastholdes derfor uændret.
Regnskabet blev godkendt.

5

Valg til bestyrelsen
Professor emeritus, dr.med. Ole Færgeman og overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes¸ Århus
Universitetshospital, Risskov genopstillede og genvalgtes med akklamation.
Professor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen har valgt at træde ud af
bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og takkede for en god indsats.
Selskabets mangeårige sekretær, overlæge Stig Engkjær Christensen er desværre
afgået ved døden. Der blev udtrykt stor taknemmelighed for den meget store indsats
Stig Engkjær Christensen har ydet for selskabet.
Overlæge Ulla Bartels, Århus Universitetshospital, Risskov og læge, ph.d. Signe
Engkjær Christensen opstillede og blev valgt.

6

7

Valg til udvalg
Intet til dette. Der kan ikke længere stilles medlemmer fra Jydsk Medicinsk Selskab til
Dansk Medicinsk Selskab. Det overvejes derfor, om punktet kan udgå fra fremtidige
generalforsamlinger.

Valg af revisor

Poul Eskerod genvalgtes som statsautoriseret revisor.
Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor.

8

9

Indkomne forslag
Der var fra formanden stillet forslag om, at bestyrelsen kan udvides med op til 5
medlemmer ekstra. Lovene skal ændres og forslaget behandles på næste
generalforsamling.

Eventuelt

Selskabets oprindelige mødehammer blev overrakt til Selskabet af Poul Andersen.
Formanden erklærede herefter mødet for hævet og takkede herefter dirigenten for
god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden.

Deltagelse i generalforsamlingen var forbeholdt medlemmer
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Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C,
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus · Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C · 8949 7605 · p-vest@post4.tele.dk

