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Ad. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog professor, dr.med. Finn Gyntelberg som dirigent. Tilhørerne
tilsluttede sig dette og Finn Gyntelberg takkede for valget.
Finn Gyntelberg konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig varslet.

Ad. 2: Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Præsident Gunhild Waldemar aflagde mundtlig beretning om selskabets aktiviteter og
struktur i det forløbne år.
Selskabets aktiviteter med afholdelse af foredrag ved tirsdagsmøderne blev fremhævet,
da fremmødet til disse aftener i det forgangne år har været rigtig flot på med mellem 25 til
65 deltagere og et enkelt møde med helt op til mellem 100-120 deltagere.
Et af de andre områder som blev fremhævet var selskabets store støtte til forskningen
som blev uddelt i 2016 i form af skolarstipendierne og prisen for bedste kandidatspeciale.
Kandidatspeciale
Traditionen tro var der igen mulighed for at uddele årets pris for bedste kandidatspeciale
på medicinstudiet. Der blev indsendt i alt 12 opgaver, hvor af følgende 3 blev udvalgt til at
præsentere deres opgaver og ”konkurrere” om 1. – 3. pladsen. Som noget nyt var
præsentationen af opgaverne på et af tirsdagsmøderne med overrækkelse af priserne
under Fødselsdagsfesten, hvilket var rigtig festligt at kunne præsentere og fejre de unge
mennesker der.
Modtagere af prisen 2016 var:
• Anna Amalia Jepsen – 10.000 kr.

Opgave: Immune mediators in breast milk in relation to asthma and eczema

manifestations during childhood
Udarbejdet ved: Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk afdeling
•

•

Arendse Lærke Torp-Pedersen – 5.000 kr.

Opgave: Maternal exposure to levothyroxine and the risk of congenital
malformations
Udarbejdet ved: Bispebjerg Hospital, Klinisk Farmatologisk afdeling
Trine Hjorslev Andreasen – 3.000 kr.

Opgave: Valved or valveless ventriculoperitoneal shunting in the treatment of posthaemorrhagic hydrocephalus; a population-based consecutive cohort study
Udarbejdet ved: Rigshospitalet, Neurokirurgisk afdeling
Vi gentager succesen og vi har allerede opfordret de medicinstuderende ved Københavns
Universitet til at indsende deres kandidatspeciale.
Skolarstipendier
For 6. år i træk har vi uddelt skolarstipendier á 120.000 kr. til lægestuderende ved
Københavns Universitet, som lader sig indskrive som forskningsårsstuderende. Der blev
modtaget 30 ansøgninger til disse stipendier, og følgende 3 blev udvalgt:
• Nanna Roed Johansen

Projekt: Prævalensen af og risikofaktorer for kolonisering med beta-hæmolytiske
streptokokker gruppe B (GBS) hos kvinder i fødsel.
Forskningssted: Hvidovre Hospital, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling
•

Caroline Vinkel

Projekt: Monitorering af stofkoncentrationen af biologiske lægemidler hos patienter
med psoriasis.
Forskningssted: Bispebjerg Hospital, Dermatologisk afdeling
•

Kristian Skov Kjær

Projekt: Effect of erythropoietin (EPO) on hippocampus-dependent memory and
hippocampal morphology after Electroconvulsive Stimulation in rodents (EPO-ECS).
Forskningssted: Psykiatrisk Center København
Strategiske fokusområder
Bestyrelsen har netop afholdt strategiseminar hvor der blev drøftet en strategi for de
kommende år. Bestyrelsen besluttede der at arbejde videre med følgende fokusområder
frem mod 2022:
1. Styrke aktiviteterne i forhold til selskabets vedtægtsbestemte opgave med
sundhedsfremme
2. Fremme klinisk forskning
3. Fremme netværk for yngre læger og stud.med.’er
4. Brugerinddragelse
5. Åbenhed for andre akademikeres deltagelse i selskabets aktiviteter
Konkret vil bestyrelsen bl.a. drøfte hvordan medlemsfordele kan være mere synlige og
hvordan I som medlemmer kan inddrages mere i selskabets arbejde. I mellemtiden er I
altid velkomne til at indsende forslag til selskabets sekretariat.

Derudover arbejder bestyrelsen på kriterier til 4 stk. rejsestipendier til Yngre Læger til
studieophold i udlandet i forbindelse med ph.d. på hver 25.000 kr. Disse rejsestipendier
skal erstatte det tidligere forskningslegat.
Bestyrelsen har desuden også besluttet at indføre en Pris til Klinisk Forskning, og denne
pris skal erstatte Disputatsprisen som blev uddelt før aftenens foredrag.
Selskabet – den gamle dame - fylder 250 år i 2022, og bestyrelsen vil derfor nedsætte et
jubilæumsudvalg, som skal se på mulighederne for, hvordan vi dette kan markeres.
Gunhild Waldemar sluttede beretningen af med at takke alle bestyrelseskollegaerne for et
godt samarbejde i det forgangne år, og der var en særlig tak til de bestyrelsesmedlemmer
som træder ud af bestyrelsen.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad. 3: Regnskab 2016
Gunhild Waldemar redegjorde kort for regnskabet for 2016. Samlet resultat af regnskabet
viser, at der er et mindre underskud på 59.449 kr. med en egenkapital på 9.661.808 kr.
Regnskabet for 2016 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

Ad. 4: Budget 2017
Gunhild Waldemar gennemgik budgettet. Det blev nævnt, at selskabet har nedsat
udgifterne til skolarstipendier med 120.000 kr., da det nu er muligt at søge om henholdsvis
6 eller 12 måneders stipendium i forhold til tidligere, hvor det kun var muligt at søge et 12
måneders stipendium.
Derudover har bestyrelsen besluttet, at sæsonprogrammet fra 2018 kun udsendes
elektronisk, da der er store udgifter til fremstilling og udsendelse af dette. På baggrund af
denne beslutning har bestyrelsen valgt at afsætte et ekstra beløb til modernisering af
hjemmesiden.
Budgettet for 2017 blev herefter godkendt.

Ad. 5: Kontingent 2017
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. i 2017, dog med indførelse af nedsat
kontingent til 100 kr. for lægestuderende.
Kontingentet for 2017 blev godkendt.

Ad. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Torben Mogensen var på valg og kunne ikke genvælges. Derudover var Niels Kroman og
Christian Freitag også på valg men ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.
Efter bestyrelsens forslag blev følgende nye kandidater valgt:
• Henrik Palm
• Rikke Sørensen
• Kurt Espersen
Genvalg
Ida-Marie Stender var på valg, og var villig til genvalg. Blev genvalgt.

Ad. 7: Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslog modernisering og opdatering af selskabets vedtægter som senest er
opdateret i år 2000. Der var derfor en gennemgang af forslaget til vedtægtsændringerne,
som også har været tilgængelige til hjemmesiden forud for generalforsamlingen.
Ændringerne er hovedsageligt af sproglig karakter samt ændringer i bl.a. annoncering af
generalforsamling. Derudover også ændring i paragraf omkring vedtægtsændringer,
således at det fremover bliver muligt at udsende skriftlig afstemning, såfremt
generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig.
Der var på generalforsamlingen igen spørgsmål til det gennemgåede forslag til
vedtægtsændringer.

Ad. 8: Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Ad. 9: Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2017 kl. 14.00 mhp.
godkendelse af vedtægtsændringer, da generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig,
fordi det fornødne antal medlemmer ikke er tilstede.

Referent: Bitten Dahlstrøm

