
 

Ordinær generalforsamling 31. marts 2017 

Referat 

 

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslog Ingrid Titlestad, der blev valgt enstemmigt. Dirigenten kunne 

 konkludere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. 

2. Beretning fra bestyrelsen 

 Pia Kannegaard fremlagde bestyrelsens beretning fra det forgangne år; beretning har været 

 tilgængelig på hjemmesiden inden generalforsamling. Siden offentliggørelsen har yderligere 

 to bestyrelsesmedlemmer valgt at træde ud af bestyrelsen, nemlig Ingrid Titlestad, Lene 

 Meldgaard, Rikke Borg og Rikke Krogh-Madsen. Beretningen blev godkendt uden 

 bemærkninger. 

3. Beretning fra Kursus- og Uddannelsesudvalget 

 Pia Kannegaard og Anders Rinnov fremlagde beretningen, der har været tilgængelig på 

 hjemmesiden. Særligt opmærksomhed var på den planlagte temadag, der forventes afholdt i 

 2018. Temadagen skal være et tilbud til kursusledere og undervisere på DSIM's kurser og 

 emnet vil være Transfer. Desuden drøftedes de af Sundhedsstyrelsen pålagte besparelser på 

 kursusbudgettet. Besparelser på 5% er pålagt alle specialer; umiddelbart vurderes det dog 

 ikke at være urealistisk at holde udgifterne indenfor budgettet.  

4. Beretninger fra repræsentanter i råd og udvalg udpeget af bestyrelsen 

 4.1 Pia Kannegaard fremlagde beretningen, der blev godkendt uden  

  bemærkninger. 

 4.2 Pia Kannegaard fremlagde beretningen, der blev godkendt uden  

  bemærkninger. 

 4.3 Henrik Larsen var ikke tilstede; ingen kommentarer eller spørgsmål til  

  beretningen. 

 4.4 Jesper Hallas var ikke tilstede; ingen kommentarer eller spørgsmål til  

  beretningen. 

5. Godkendelse af regnskab 2016 

 Pia Kannegaard fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger. 



 

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 2017 

 Pia Kannegaard fremlagde budgettet for 2017, hvor der budgetteres med et underskud; 

 dette på baggrund af den under pkt. 3 omtalte temadag, som bestyrelsen vil støtte 

 økonomisk. Der er dog muligt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om økonomisk støtte, hvorfor 

 der formentlig ikke vil blive tale om et underskud. Der var enighed om at dette var 

 acceptabelt og budgettet blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret 

 kontingent, hvilket ligeledes blev godkendt. 

7. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

8. Godkendelse af bestyrelse og stedfortrædere 

 Bestyrelse og stedfortrædere samt formand for Kursus- og Uddannelsesudvalget og 

 hovedkursusleder godkendt med den bemærkning, at stedfortræderposten for Dansk 

 Endokrinologisk Selskab er vakant.  

9. Eventuelt 

 Anders Rinnov og Rikke Krogh-Madsen fremlagde på opfordring kort det arbejde, der pågår i 

 diverse arbejdsgrupper vedrørende den mulige etablering af et nyt speciale i akut medicin. 

 DSIM har ikke én samlet holdning til spørgsmålet, men har udtrykt bekymring for den mulige 

 konsekvens af et nyt speciale; der vil være behov for etablering af hoveduddannelsesforløb, 

 som muligvis vil medføre reduktion i antallet af hoveduddannelsesforløb bl.a. i de intern 

 medicinske specialer. DSIM vil - såfremt det nye speciale etableres - gerne deltage i 

 uddannelsen, da der ligeledes er bekymring for at de nye læger ikke vil få tilstrækkelig 

 medicinsk uddannelse, sådan som målbeskrivelsen er udformet for nuværende. 

 Iøvrigt intet yderligere til referat. 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Referent: Pia Kannegaard, april 2017. 


