	
  

Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi fredag den 6.
September 2013, Hindsgavl Slot.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (Flemming Bendtsen)
3. Fremlægning af regnskab (Lars Vinter-Jensen)
4. Fastlæggelse af kontingent 2013 (Lars Vinter-Jensen)
5. Beretninger fra udvalgte stående udvalg*
6. Godkendelse af kommissorier
• Kommissorium for endoskopiudvalg (fællses med DKS)
• Kommissorium for guidelineudvalg (fælles med DKS)
• Kommissorium for e-udvalg (fælles med DKS)
7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, tre bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen
8. Eventuelt
*De anførte beretninger findes på mit.dsgh.net under “Årsmødet 2013” og vil blive kommenteret,
hvis der findes behov

Ad 1
Dirigent: Peter Bytzer.
Ad 2
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Formand Flemming Bendtsen bemærkede
at befordringsudgifter udgør en betydelig post i regnskabet og anbefalede at transport i forbindelse
med DSGH aktiviteter foregår billigst muligt.
Ad 3
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Lars Vinter-Jensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt
uden kommentarer.
Ad 4
Uændret kontingent 500,00 kr. årligt.
Ad 5
Beretningerne fra stående udvalg tages til efterretning. Fra salen bemærkes at beretningerne fra
uddannelsesudvalget og guidelineudvalget ikke er dateret. Disse vil blive dateret.
Ad 6
Kommissorier fra de 3 fællesudvalg med DKS (endoskopi udvalg, guideline udvalg og
efteruddannelses udvalg) blev godkendt.

	
  

Ad 7
Afgående bestyrelsesmedlemmer (Søren Meisner, Lasse Bremholm, Lars Vinter-Jensen) modtog
taksigelse for en meget stor indsats gennem årene.
Selskabets vedtægter tilsiger at der på generalforsamlingen skal vælges en næstformand som
fremadrettet overtager formandsposten uden nyvalg. Selskabets vedtægter har vist sig
uhensigtsmæssige hvad angår valg af næstformand og dermed formand. Generalforsamlingens
dagsorden indeholder ikke noget forslag til vedtægtsændringer. Formanden foreslog at der i år ikke
vælges en næstformand på generalforsamlingen, at der konstitueres en næstformand som ikke skal
overtage formandsskabet, samt at der ved indkaldelse til næste generalforsamling stilles forslag om
en vedtægtsændring som sikre en hensigtsmæssig valgprocedure til næstformand. Der blev ikke
ytret indvendinger herimod.
Bestyrelsen stillede forslag om at følgende medlemmer af DSGH indtrådte i bestyrelsen. Birgit
Larsen, Torben Nathan, Per Ejstrud. De anførte medlemmer blev under applaus enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen markerede at formand Flemming Bendtsen forlader formandsposten som
overtages af næstformand Ole Hamberg.
Dirigenten takkede på forsamlingens vegne for den store indsats som Flemming Bendtsen har ydet
for selskabet.
Evt
Intet.
Referent: Niels Kristian Aagaard, sekretær, DSGH

