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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 sidste 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:  
 
Et år hvor alt er blevet mere normaliseret, og hvor det kun har været nødvendigt at aflyse to 
foredrag pga. corona. Foredragsaftenerne har været afholdt med fysisk fremmøde, men der 
har været ved de fleste foredrag også været mulighed for at deltage virtuelt.  
 
250-års jubilæum i selskabet skal fejres den 28. oktober 2022, og programmet for både 
dagsmødet og festaftenen er næsten på plads. Dagsmødet afholdes i Domus Medica og 
festaftenen i Moltkes Palæ.  
I forbindelse fejringen af jubilæet vil der også blive udgivet en jubilæumsbog. Bogen er 
næsten klar, og er udarbejdet i samarbejde med journalist Klaus Larsen og forlaget Gad 
Historika. Det vil være muligt at få et eksemplar af bogen ved deltagelse i fejringen af 
jubilæet.  
 
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 lave noget særligt for de yngre medlemmer har der med stor succes været afholdt to 
nye arrangementer specifikt for dem. Det første var ”Karriere konsultation: Hvilken læge skal 
jeg være?” og det andet ”Bliv fiks til forskning: Forskerskole for medicinstuderende”.  
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Medlemstallet har været svagt faldende igennem de seneste år, men ovenstående 
arrangementer har haft en positiv effekt på indmeldelse af nye unge medlemmer af selskabet. 
Det forsøges også fra bestyrelsens side at nå ud til alle de unge medlemmer via de sociale 
medier bl.a. via bestyrelsens stud.med.-medlem.   
 
Kandidatspeciale 
Traditionen tro var der igen mulighed for at uddele årets pris for bedste kandidatspeciale på 
medicinstudiet. Der blev indsendt i alt 22 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 foregik under Fødselsdagsfesten.    
 
Vi gentager succesen og de medicinstuderende ved Københavns Universitet har allerede nu 
muligheden for at indsende deres kandidatspeciale.  
 
Skolarstipendier 
For 11. år i træk har vi uddelt skolarstipendier til lægestuderende ved Københavns Universitet. 
Vi modtog 15 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, 
overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg.   
 
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 i 2021 var det igen muligt at 
uddele 2 stk. rejsestipendier på hver 25.000 kr., og med mulighed for gennemførelse af 
studierejsen indenfor 2 år.  
 
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 Ida Hageman som har været med 
siden 2011, og har haft poster som både vicepræsident og præsident og ordinært medlem. 
Derudover også stor tak til Troels Boldt Rømer, som har ydet en stor indsats som bestyrelsens 
første stud.med.-medlem.    
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som hermed blev godkendt.  
 
 
Ad. 3: Regnskabsaflæggelse  
Søren Møller redegjorde kort for regnskabet for 2021. Samlet resultat af regnskabet viser, at 
der er et overskud på 352.856 kr. med en egenkapital på 9.923.152 kr.    
 
Overskuddet skyldes særligt et højt aktieudbytte og kursregulering af værdipapirerne.  
 
Der var et spørgsmål fra salen i forhold til den anførte gæld til Lægeforeningen på 905.759 kr. 
Svaret på dette er at selskabets daglige drift håndteres via en mellemregning i 
Lægeforeningen, og at denne for en del år tilbage var temmelig høj grundet manglende 
udligning. Selskabet afdrager derfor årligt på mellemregningen til Lægeforeningen.  
 
Regnskabet for 2021 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.  
 
 
Ad. 4: Behandling af indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 5: Godkendelse af budget 
Søren Møller gennemgik kort budgettet.  
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Der er budgetteret med et underskud på 336.650 kr. Dette skyldes bl.a. bestyrelsens ønske 
om at afsætte et større beløb til fejringen af selskabets 250-års jubilæum.  
 
Budgettet for 2022 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 
samt gratis fra det år man fylder 70 år.   
 
Kontingentet blev godkendt.  
 
 
Ad. 7: Valg af præsident for perioden 2022 - 2024    
Vicepræsident, professor, overlæge, dr.med. Thomas Benfield indstillet af bestyrelsen og blev 
valgt.  
 
 
Ad. 8: Valg af vicepræsident for perioden 2022 - 2024    
Bestyrelsesmedlem, ledende overlæge, professor, dr.med. Simon Francis Thomsen indstillet af 
bestyrelsen og blev valgt.  
 
 
Ad. 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen    
Ida Hageman og Troels Boldt Rømer var på valg og kunne ikke genvælges.  
Efter bestyrelsens forslag blev følgende nye kandidater valgt:    

• Michael Eriksen Benros  
• Jakob Stensballe  
• Anna Kauffmann (stud.med.-medlem)  

 
Genvalg 
Lisbet Rosenkrantz Hölmich og Line Kruckow var på valg og villige til genvalg. Blev genvalgt.  
 
 
Ad. 10: Eventuelt     
Afgående præsident Søren Møller fik ordet og takkede for tiden som præsident for selskabet, 
hvor der igen blev takket for samarbejdet med bestyrelsen og sekretariatet igennem årene.  
 
Der var ligeledes en tak til Finn Gyntelberg for endnu engang at hjælpe os igennem 
generalforsamlingen.   
 
Thomas Benfield benyttede lejligheden til at takke for valget som præsident, og takkede de 
afgående bestyrelsesmedlemmer med uddeling af en lille gave til dem.  
 
 
 
 
 
 
Referent: Bitten Dahlstrøm  


