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Referat fra generalforsamlingen 2014
Tid

Torsdag den 22. maj 2014 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
Over 100 år er gået siden Selskabets grundlæggelse. Dette blev i det forgangne år fejret behørigt ved
en række velbesøgte arrangementer, der blev afholdt i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus.
Over 1.000 deltog i de 5 forelæsningsaftner. Emnerne var:


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?

Der var således både tilbageblik over historien, herunder selskabets historie ved Palle Lykke men også
visioner for fremtiden. Foredragene var præget af engagerede foredragsholdere og spændende emner,
der bragte tilhørerne helt ud på kanten af stolene, når livets yderste grænser blev udfordret og den
seneste viden og teknologi præsenteret.
Den sidste eftermiddag blev rundet af med en god og dybdegående diskussion og aftenen sluttede
med en festmiddag.
Ud over de 5 forelæsninger, blev der udgivet et festskrift, der markerer udviklingen de sidste 100 år.
De mange arrangementer har krævet en stor indsats af alle i bestyrelsen og der har været lagt mange
kræfter og megen entusiasme i at få alt på plads. Jeg er derfor alle i bestyrelsen stor tak skyldig for
dette.
En stor tak skylder vi også forskningsbibliotekar Edith Clausen for en omfattende og uhyre omhyggelig
indsats med festskriftet, herunder korrekturlæsning på referencerne og disses indhold.
Selskabets økonomi er sund, omend der har været betydelige udgifter til 100 års jubilæet.
Selskabet har således vist sin levedygtighed selv i en tid med store udfordringer hvad angår
fremmødet til diverse videnskabelige møder.
Selskabet vil også fortsætte sit virke i fremtiden med debatskabende møder og møder, hvor den
seneste viden præsenteres.
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)


Indtægterne for 2013 var samlet 193.999 kr.



Udgifterne var samlet 809.239 kr.
o



De store udgifter i året skyldes især afholdelsen af diverse arrangementer if. selskabets
100-års jubilæum, og udgivelsen af jubilæumsbogen.

Samlet var der et underskud på 632.603 kr., efter kursregulering for værdipapirer.



Foreningens aktiver i værdipapirer og likvide beholdninger udgjorde ved årets afslutning
1.519.045 kr.

5 Fremlæggelse af budgetforslag
Jens F. Dahlerup


Budgettet for 2014 og 2015 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


Jens F Dahlerup, Peter Vestergaard, Stig Andersen og Ulla Bartels var på valg.



Alle var villige til at blive genvalgt og blev det.

8 Valg af revisor
Peter Vestergaard


DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 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
Der var intet

