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Ad. 1: Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Karsten Junker som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette og 
Karsten Junker takkede for valget. 
Karsten Junker konstaterede, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var korrekt samt 
lovlig varslet i henhold til vedtægterne.  
 
 
Ad. 2: Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Vicepræsident Anne Mette Dons aflagde mundtlig beretning på vegne af præsident 
Gunhild Waldemar, som var blevet forhindret i at være til stede.  
 

Det blev fremhævet at Selskabet – den gamle dame - fylder 250 år i 2022, og bestyrelsen 
derfor allerede har nedsat et jubilæumsudvalg, som skal se på mulighederne for, hvordan 
vi dette kan markeres.  
 
Selskabets formålsparagraf blev fremhævet, hvor der bl.a. står, at selskabets formål er at 
styrke lægestandens interesser for videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til 
lægevidenskabens fremskridt. Være samlingssted for læger samt virke udadtil for 
videnskaben og den offentlige sundhedspleje.  
 
Selskabets aktiviteter tager udgangspunkt i disse formål, og dette gøres bl.a. med 
afholdelse af foredrag ved tirsdagsmøderne. Disse aftener har i det forgangne år været 
rigtig flot på besøgt med et fremmøde mellem 20 og 70 deltagere.    
 
Et af de andre områder som blev fremhævet var selskabets store støtte til forskningen i 
form af uddeling af skolarstipendier og prisen for bedste kandidatspeciale.     

http://dmsk.dk/index.php?id=3
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Kandidatspeciale 

Traditionen tro var der igen mulighed for at uddele årets pris for bedste kandidatspeciale 
på medicinstudiet. Der blev indsendt i alt 29 opgaver, hvor af følgende 3 blev udvalgt til at 
præsentere deres opgaver og ”konkurrere” om 1. – 3. pladsen. Præsentationen af 
opgaverne foregik på et af tirsdagsmøderne med overrækkelse af priserne under 
Fødselsdagsfesten.   
 
Vi gentager succesen og vi har allerede opfordret de medicinstuderende ved Københavns 
Universitet til at indsende deres kandidatspeciale.  
 
Skolarstipendier 
For 7. år i træk har vi uddelt skolarstipendier til lægestuderende ved Københavns 
Universitet. Som noget nyt var det muligt at ansøge om henholdsvis 6 eller 12 måneders 
stipendium. Skolarstipendiet udgjorde 60.000 kr. ved 6. måneders stipendium og 120.000 
kr. ved 12 måneders stipendium. Vi modtog 12 ansøgninger og der blev uddelt 4 
stipendier på hver 60.000 kr.   
 
Nye priser 
Bestyrelsen har udover ovenstående priser besluttet at indføre en Pris for Klinisk Forskning 
samt Rejsestipendier. Begge disse priser vil blive uddelt for første gang her i 2018, og vil 
begge blive annonceret i Ugeskrift for Læger nr. 10, som udkommer den 14. maj 2018. 
Derudover vil begge priser også blive annonceret på hjemmesiden og selskabets sider på 
Facebook og LinkedIn.  
 
Debatmøde 
I forhold til formålsparagraffen om at virke udadtil for videnskaben og den offentlige 
sundhedspleje er der arrangeret et debatmøde den 29. maj 2018 med emnet ”Kvalitet af 
beslutninger i sundhedsvæsenet”. Arrangementet er åbent for alle Københavnere.  
 
Strategiske fokusområder 
Bestyrelsen arbejder fortsat med de i 2017 fastsatte 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 

 
Flere af disse er allerede nævnt, men der arbejdes også med de øvrige punkter. Konkret 
kan bl.a. nævnes, at der på baggrund af dette er udarbejdet en ny hjemmeside, som er 
mere moderne og brugervenlig. Derudover arbejdes der på medlemsfordele, og en 
vurdering af om der er behov for en Sparringspartner-ordning for de yngre læger.  
 
Forslag til aktiviteter, medlemsfordele m.v. modtages gerne, og kan fremsendes til 
selskabets sekretariat.   
 
Anne Mette Dons sluttede beretningen af med på vegne af Gunhild Waldemar at takke alle 
bestyrelseskollegaerne for et godt samarbejde i det forgangne år, og der var en særlig tak 
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til Torben Jørgensen som har været med siden 2012, og som iht. vedtægterne træder ud 
af bestyrelsen.    
Anne Mette Dons fremførte også en stor tak til Gunhild Waldemar for hendes store 
arbejde i selskabet.  
  
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 3: Regnskabsaflæggelse  
Anne Mette Dons redegjorde kort for regnskabet for 2017, som for første gang er blevet 
revideret af ekstern revision. Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et underskud på 
160.972 kr. med en egenkapital på 9.500.837 kr.   
 
Regnskabet for 2017 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.  
 
 
Ad. 4: Behandling af indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 5: Godkendelse af budget 
Anne Mette Dons gennemgik budgettet. Det blev nævnt, at der er budgetteret med et 
mindre underskud, da indtægter af rente og udbytte af selskabets værdipapirer i 2017 var 
væsentlig mindre end tilbage i 2016. Udgifterne er desuden også justeret på 
administrationen, da der ikke længere her fra 2018 bliver udsendt program til 
sæsonmøderne med posten, hvilket var en temmelig stor post både til trykning af 
programmet samt portoen til udsendelsen. Slutteligt er de planlagte rejsestipendier fastsat 
til 50.000 kr. i forhold til det oprindelige drøftede i bestyrelsen på 100.000 kr.  
 
Budgettet for 2018 blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 6: Fastsættelse af kontingent    
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2018 på 250 kr. og 100 kr. for lægestuderende.  
 
Kontingentet for 2018 blev godkendt.  
 
 
Ad. 7: Valg af præsident for perioden 2018-2020    
Vicepræsident, konsulent, speciallæge i Samfundsmedicin Anne Mette Dons var indstillet 
af bestyrelsen og blev valgt.  
 
 
Ad. 8: Valg af vicepræsident for perioden 2018-2020 
Bestyrelsesmedlem, professor, overlæge, dr.med. Søren Møller var indstillet af 
bestyrelsen og blev valgt.     
  
 
Ad. 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen    
Torben Jørgensen var på valg og kunne ikke genvælges. Derudover ønskede Kurt 
Espersen og Rikke Sørensen at træde ud af bestyrelsen     
Efter bestyrelsens forslag blev følgende nye kandidater valgt:    

• Anders Perner 
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• Faisal Mohammad Amin 

• Allan Linneberg   

• Morten Hedegaard 
 
Genvalg 
Lise Dyhr og Niklas Rye Jørgensen var på valg, og var villige til genvalg. Blev genvalgt.  
 
 
Ad. 10: Eventuelt   
Der var intet til dette punkt.  
 
 
 
 
 
 
Referent: Bitten Dahlstrøm  


