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Referat fra generalforsamlingen 2015
Tid

Torsdag den 24. april 2015 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 med bemærkninger om at det ikke forelå i en endelig version.

3 Formandens beretning
Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg
Sygehus
Endnu et år er gået. Omend det følger efter året med 100 års jubilæet har Selskabet på ingen måde
ligget på den lade side. Mødeaktiviteten har været høj, og der har været afholdt møder om —
•

Den maligne lever med deltagelse af internationale eksperter på området. Mødet var velbesøgt og
præget af høj faglighed.

•

Den seneste udvikling inden for børnesygdomme. Dette møde viste, hvor stort et område,
specialet dækker over.

•

Et debatmøde om screening, hvor debatten rasede både før og under mødet.

•

Der har i foråret 2015 været afholdt 3 møder i samarbejde med Folkeuniversitetet, som var gratis
for Selskabets medlemmer. De omhandlede fedme, grænsen mellem sund og syg, samt kost og
kræft.

•

Krigskirurgi inspireret af 75 året for besættelsen. Mødet blev afholdt på selve årsdagen den 9.
april og var præget af engagerede talere og deltagere med stort fremmøde.

Selskabet er således en meget levende 101 årig.
Bestyrelsen har fundet anledning til at nykonstituere sig, idet Ole Færgeman efter mange års godt og
produktivt virke har valgt at engagere sig i endnu flere udfordringer. Vi siger en stor tak til Ole for
hans altid inspirerende virke præget af aktuelle emner og debat. Vi ønsker alt godt fremover.
I stedet opstiller to nye kandidater til bestyrelsen. Anne Thomassen kommer med stor erfaring i
ledelse og et stort netværk og Ida Vogel kommer med et vigtigt bidrag fra den kliniske genetik. Thais
Pedersen træder ind som suppleant og kan bidrage med viden inden for kardiologien, som vi jo mister
input fra med Ole’s afgang. Vi byder dem velkomne og ser frem til samarbejdet. Bestyrelsen bliver
hermed også mere ligestillingsmindet mht. kønssammensætningen.
Selskabets økonomi er trods de mange aktiviteter og udfordringer med at fastholde medlemmer sund.
Der vil i den kommende tid blive eksperimenteret med nye mødeformer og mødesteder for at optimere
udgiftssiden.
Med disse ord siger jeg tak for et godt år og ser frem til det år, der kommer.

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


Indtægterne for 2014 var samlet 167.772 kr.



Udgifterne var samlet 123.612 kr.



Samlet var der et overskud på 37.014 kr., efter kursregulering for værdipapirer.



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



Detaljerne om regnskabet kan findes på vores hjemmeside: Klik hér

5 Fremlæggelse af budgetforslag
Jens F. Dahlerup


Budgettet for 2015 og 2016 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


Ole Færgeman, Signe Engkjær Christensen, Ulrik Gerdes var på valg.
o



Ole Færgeman ønskede ikke at genopstille, men de to andre gjorde, og blev genvalgte.

Der blev valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, og en suppleant —
o

Tidligere cheflæge ved Aarhus Universitetshospital, dr.med. Anne Thomassen,

o

Ledende overlæge, ph.d., dr.med., Ida Vogel, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus
Universitetshospital, og

o

Reservelæge, ph.d., Thais A. Lins Pedersen, under hoveduddannelse i intern medicin og
kardiologi på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital.

8 Valg af revisor
Peter Vestergaard


DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor.



Professor emeritus, dr.med. Ole Færgeman valgtes som lægelig revisor.

9 Behandling af indkomne forslag
Peter Vestergaard


Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

10 Eventuelt
Peter Vestergaard
Der var intet

