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Referat fra generalforsamlingen 2016 
Tid Torsdag den 12. maj 2016 kl. 21:30 til 22:00 

Sted Auditoriet, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, 8000 Aarhus C 

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. 

3 Formandens beretning 

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg 

Sygehus 

Velkommen 

Velkommen til bestyrelsesmøde i dette 102. år af Selskabets historie. Der har i det forgangne år været 
afholdt flere møder, af hvilke nogle har været af den klassiske type med aftenmøder. Det har drejet sig 
om — 

Videnskabelige møder i 2015 

 05-03-2015, møde # 606: Fedme [samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus] 

 12-03-2015, møde # 607: Hvornår er man syg? [samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus] 

 19-03-2015, møde # 608: Kost & kræft [samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus] 

 09-04-2015, møde # 609: Krigskirurgi 

 23-04-2015, møde #610: Infektionssygdomme og epidemier 

Herudover blev der holdt et heldagsarrangement som et nyt tiltag i form af — 

 14-11-2015, møde #611: Overdiagnosticering og overbehandling i sundhedsvæsenet. Mødet var 
velbesøgt og præget af stort engagement. Alle møder har været præget af gode indlæg og livlig 
debat. 

Jydsk Medicinsk Selskabs Legat for Civilcourage 

Ved mødet den 24-04-2015 afholdtes også generalforsamling og uddeltes Jydsk Medicinsk Selskabs 

Legat for Civilcourage til Hans Jørn Kolmos for hans indsats med at forebygge bl.a. MRSA-infektioner. 

Medlemmer 

Selskabet må notere en vis medlemstilbagegang, som vi håber kan vendes via tiltag i forhold til de nye 

kandidater i Aarhus og Aalborg. 

Økonomi 

Selskabets økonomi er trods de mange aktiviteter sund, hvilket kassereren vil redegøre for. 

Tak 

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 2015 var samlet 229.728 kr. 

 Udgifterne var samlet 68.664 kr. 

 Samlet var der et overskud på 73.595 kr., efter kursregulering for værdipapirer. 

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

https://d.docs.live.net/661a2b40382fd9b1/A%20Ledelse%20%5e0%20Administration/4%20Eksterne%20referencer/Jydsk%20Medicinsk%20Selskab/B%20Generalforsamlinger/2014%20Generalforsamling/www.jydskmedicinskselskab.org


 Detaljerne om regnskabet kan findes på vores hjemmeside: Klik hér 

5 Fremlæggelse af budgetforslag 

Jens F. Dahlerup 

 Budgettet for 2016 og 2017 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 

Der er ingen i den nuværende bestyrelse på valg hér i 2016, men Ulrik Gerdes ønskede at udtræde. 

Han blev takket for sit mangeårige arbejde som akademisk sekretær, og herunder især arbejdet med 
at »digitalisere selskabet«. 

8 Valg af revisor 

Peter Vestergaard 

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

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

9 Behandling af indkomne forslag 

Peter Vestergaard 

 Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 

10 Eventuelt 

Peter Vestergaard 

Der var intet under dette punkt. 

http://jydskmedicinskselskab.org/wp-content/uploads/2016/06/JMS_Aarsregnskab_2015.pdf

