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Referat fra virtuel Generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 
 
 
Dagsorden  
1.  Valg af dirigent 
2.   Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  
3.  Regnskabsaflæggelse  
4.  Behandling af indkomne forslag  
5.  Godkendelse af budget  
6.   Fastsættelse af kontingent   
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 
8.  Eventuelt  
 
  
Ad. 1: Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Finn Gyntelberg som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette og Finn 
Gyntelberg takkede for valget. 
Finn Gyntelberg konstaterede, at indkaldelsen til Generalforsamlingen var korrekt samt 
lovlig varslet i henhold til vedtægterne.   
 
 
Ad. 2: Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Præsident Søren Møller aflagde for første gang som præsident mundtlig beretning om 
selskabets aktiviteter.  
Den udarbejdede skriftlige beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden sammen med 
referatet fra generalforsamlingen. Fra beretningen kan fremhæves.  
 
250-års jubilæet nærmer sig med hastige skridt, og bestyrelsen har tidligere nedsat et 
jubilæumsudvalg, som skal se på, hvordan denne dag i 2022 skal fejres.   
 
Et noget anderledes og hårdt år for ”Den gamle dame”, da COVID-19 pandemien har gjort 
det nødvendigt at aflyse nogle af selskabets traditionelle foredragsaftener med fysisk 
fremmøde, men har åbnet op for mulighederne for at afholde virtuelle foredragsaftener, 
hvor flere end vanligt at haft mulighed for at lytte med hjemmefra.  
 
 
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.  
For at leve op til denne formålsparagraf har der været afholdt møde med 
Folkeuniversitetet omkring et evt. samarbejde, hvor aftaler er, at de kontakter os, når de 
skal udarbejde program mhp. om selskabet kan bidrage med emner og forslag til 
oplægsholdere.  
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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 24 opgaver, hvor 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 en mindre middag efter 
efterårets webinar.    
 
Vi gentager succesen og de medicinstuderende ved Københavns Universitet har allerede 
nu muligheden for at indsende deres kandidatspeciale.  
 
Skolarstipendier 
For 10. år i træk har vi uddelt skolarstipendier til lægestuderende ved Københavns 
Universitet. Vi modtog 13 ansøgninger og der blev uddelt 3 stipendier på hver 60.000 kr.     
 
Pris for Klinisk Forskning 
Bestyrelsen uddelte for første gang i 2018 en Pris for Klinisk Forskning til en dansk 
lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske 
sundhedsvidenskabelige område. Prisen er en personlig pris og modtageren var professor 
Rigmor Højland Jensen fra Dansk Hovedpine Center. Prisen gentages her i 2021.  
 
Rejsestipendier 
Rejsestipendier er ligeledes også et forholdsvis nyt tiltag, og som også for første gang blev 
uddelt i 2018.  
Rejsestipendier blev grundet COVID-19 ikke uddelt i 2020, men det er besluttet igen at 
uddele disse i 2021 med mulighed for gennemførelse af studierejsen indenfor 2 år.  
 
Medlemstallet har vist svagt faldende, og bestyrelsens medlemsplejeudvalg vil drøfte, 
hvordan vi når bedst ud til bl.a. kommende medlemmer bl.a. via vores stud.med.-medlem 
og andre sociale medier.   
 
Søren Møller sluttede beretningen af med at takke alle bestyrelses-kollegaerne for et godt 
samarbejde i det forgangne år, og der var en særlig tak til Lise Dyhr og Niklas Rye 
Jørgensen som har været med siden 2015, og som iht. vedtægterne træder ud af 
bestyrelsen. Derudover også en tak til Allan Linneberg og Anders Perner som pga. andre 
opgaver ikke ønskede genvalg.    
 
Der fremkom fra et medlem ønske om, at fremtidige foredragsaftener afholdes med 
mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Søren Møller tilkendegav, at bestyrelsen 
har et ønske om at kombinere fysisk og virtuel deltage fremadrettet.  
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 3: Regnskabsaflæggelse  
Søren Møller redegjorde kort for regnskabet for 2020. Samlet resultat af regnskabet viser, 
at der er et overskud på 232.022 kr. med en egenkapital på 9.570.296 kr.   
 
Overskuddet skyldes primært afkast på værdipapirerne samt mindre udgifter til selskabets 
”møder og fester” grundet COVID-19.  
 
Regnskabet for 2020 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.  
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Ad. 4: Behandling af indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 5: Godkendelse af budget 
Søren Møller gennemgik kort budgettet.  
 
Der er budgetteret et mindre beløb end tidligere i forhold til medlems-arrangementer, da 
der grundet COVID-19 fortsat er ændringer i afholdelsen tirsdagsmøderne fra fysiske til 
virtuelle møder med kun minimal deltagelse i Domus Medica ved bl.a. mødeleder og 
oplægsholdere.  
 
Budgettet for 2021 blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 6: Fastsættelse af kontingent    
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på de nuværende 275 kr. årligt for lægelige 
medlemmer og gratis medlemskab for lægestuderende inkl. første år efter 
kandidateksamen.  
 
Kontingentet blev godkendt.  
 
 
Ad. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen    
Lise Dyhr og Niklas Rye Jørgensen var på valg og kunne ikke genvælges. Derudover var 
Allan Linneberg og Anders Perner på valg og ønskede ikke genvalg.      
Efter bestyrelsens forslag blev følgende nye kandidater valgt:    

• Niels Saxtrup  
• Merete Osler  
• Michel Christian Nemery  
• Kasper Iversen 

 
Genvalg 
Morten Hedegaard var på valg, og var villig til genvalg. Blev genvalgt.  
 
 
Ad. 8: Eventuelt     
Søren Møller takkede Finn Gyntelberg for endnu engang at hjælpe os igennem 
generalforsamlingen.   
 
 
 
 
 
 
Referent: Bitten Dahlstrøm  


