Referat af generalforsamling i DSGH
Fredag den 2. september 2022 kl. 17.45-18.10, Comwell Kolding

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
•

2.

3.

Formandens beretning v. Torben Knudsen (TK)
•

TK fremlagde formandens beretning, der efter generalforsamlingen vil været at
finde på DSGH’s hjemmeside under fanen ”Årsmødet 2022”.

•

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

•

Lars Kristian Munck anbefaler bestyrelsen at diskutere speciallægers fremtidige
deltagelse og rolle i Medicinrådet, da arbejdsgangene her har ændret karakter, og
den lægelige indflydelse og kliniske vurdering har fået en mindre rolle, mens ikkelægelige medlemmer og industriens indmeldinger har fået en større rolle. Det
medfører risiko for beslutninger, hvor de lægelige vurderinger har mindre
betydning.

Fremlæggelse af regnskabet v. Signe Wildt (SW)
•

4.

Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 600 kr. årligt. Dette blev vedtaget
af generalforsamlingen

Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden)
•

6.

SW fremlagde nøgletal for regnskabet 2021. Generalforsamlingen godkendte
regnskabet uden bemærkninger. Regnskabet vil være tilgængeligt for medlemmer
efter henvendelse til bestyrelsen.

Fastlæggelse af kontingent for 2022-23 v. Signe Wildt
•

5.

Bestyrelsen foreslog Christian Hvas (CH) som dirigent. CH takkede for valget og
kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt på hjemmesiden,
dsgh.dk. og via nyhedsbrev den 7. juni 2022 og beslutningsdygtig.

Beretninger fra alle otte stående udvalg er publiceret på DSGH’s hjemmeside under
fanen ”Årsmødet 2022”

Forslag
•

Ændring af kommissorier for endoskopiudvalg og udvalget for
speciallægeuddannelsen.
1. TK gennemgik baggrunden for revision af kommissorierne og de enkelte
ændringer. Jens F. Dahlerup havde enkelte kommentarer til kommissoriet
for udvalget for speciallægeuddannelsen, of dette revideres uden yderligere
diskussion. Begge kommissorier blev godkendt af generalforsamlingen.

•

Oprettelse af udvalg for møder og kursusaktiviteter

1. TK gennemgik baggrunden for forslaget om oprettelsen af dette udvalg, og
understregede behovet for et udvalg, der arrangerer postgraduate
uddannelsesaktiviteter og møder. Udvalget forventes desuden at være
kontakt til industrien i forhold til at koordinere efteruddannelsestilbud fra
deres side samt søge sponsorater til vores møder.
2. Lars Kristian Munck påpegede, at møder afholdt i samarbejde med
industrien, vil gøre det svært for medlemmer fra Medicinrådet at deltage
herunder som foredragsholdere.
3. Generalforsamlingen godkendte oprettelsen af udvalget, herunder det
foreslåede kommissorium.
7. Valg til DSGH’s bestyrelse: 3 bestyrelsesmedlemmer er valgt i 2021 og er ikke på valg. 4
bestyrelsesmedlemmer (herunder næstformand) er på valg, herunder 2, der modtager
genvalg (Torben Knudsen + Signe Wildt).

8.

•

Torben Knudsen og Signe Wildt blev genvalgt uden modkandidater.

•

Valg til næstformand: Bestyrelsen foreslog Niels Kristian Aagaard som kommende
næstformand. Niels Kristian Aagaard blev valgt uden modkandidat.

•

Valg til bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslog Jacob Bjerrum, der blev valgt uden
modkandidat.

Eventuelt
•

Ingen punkter

2.9.2022 – Klaus Theede, referent
3.9.2022 – Christian Lodberg Hvas, dirigent

