Referat af generalforsamling
Torsdag 9. november 2017
Park Inn København

1.

Valg af dirigent og referent
Jette Led Sørensen blev valgt som dirigent.
Johanne Mosdal blev valgt som referent.

2.

Formandsberetning
Den skriftlige beretning var udsendt på mail til medlemmerne og blev gennemgået af formand Thomas
Hertel. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forgangne år. Antallet af medlemmer er 297.
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Lars Konge som næstformand, Jacob
Melchiors som kasserer, Anne Øvrehus som faglig sekretær og Steven Andersen som webmaster.
DSMU har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
DSMU deltog i maj i den medicinske uddannelseskonference MUK 2017, der dækkede både det
prægraduate og postgraduate område. Konferencen blev afholdt på hotel OPUS i Horsens. MUK 2017
var velbesøgt med omkring 280 deltagere. Det er planen, at MUK fremover skal afholdes hvert 3. år.
Derudover har DSMU afholdt et symposie: UKYL i den kliniske hverdag – oprør nedefra med ca. 40
deltagere.
Thomas Hertel havde valgt at stoppe efter 8 år i bestyrelsen og 4 år som formand. Faglig sekretær Anne
Øvrehus og bestyrelsesmedlem Ilse Christiansen havde valgt ikke at genopstille, så der var 2 ledige
pladser i bestyrelsen samt formandspladsen.
Næstformand Lars Konge supplerede beretningen med, at selskabet har fået udarbejdet et nyt logo.
Formandsberetningen blev godkendt.

3.

Beretning fra udvalg
Der findes ingen udvalg p.t., men DSMU har initieret en national arbejdsgruppe vedrørende teknisk
simulation.

4.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

5.

Det reviderede regnskab fremlagt til godkendelse
Kasserer Jacob Melchiors fremlagde regnskabet, der for 2. år i træk viser et underskud, og efter
beslutning i bestyrelsen tæres på egenkapitalen. Dette skyldes både, at årsmøderne afholdes på hotel i
stedet for på et hospital samt at deltagerbetalingen ikke dækker de reelle omkostninger. Det blev kort
diskuteret om afholdelse af årsmøder skal holdes på hospitaler fremover, men det er bestyrelsens

erfaring at logistikken bagved ikke fungerer optimalt.
Der har ikke været kommentarer til regnskabet fra revisorerne – Peder Charles og Anne Mette Mørcke.
Regnskabet blev herefter godkendt.

6.

Budget fremlægges til godkendelse, kontingent fastlægges
Jacob Melchiors fremlagde budgettet for 2017/2018.
Charlotte Paltved stillede forslag om forhøjelse af kontingent fra 300 kr. til 400 kr. som blev vedtaget
enstemmigt af generalforsamlingen.

7.

Valg til Bestyrelse og suppleanter
Thomas Hertel (valgt 2015), genopstillede ikke
Lars Konge (valgt 2011, genvalgt 2013, 2016) var ikke på valg
Charlotte Paltved (valgt 2013, 2015) var på valg, valgt som formand
Jacob Melchiors (valgt 2013, genvalgt 2016) var ikke på valg
Jeppe Emmersen (valgt 2016) var ikke på valg
Steven W. Andersen (valgt 2015) var på valg og blev genvalgt
Anne Øvrehus Holm (valgt 2015) var på valg, genopstillede ikke
Ilse M. Christiansen (valgt 2015) var på valg, genopstillede ikke
Holger Munck (2016) var ikke på valg
Bestyrelsen foreslog Charlotte Paltved som formand for DSMU efter Thomas Hertels fratræden, og hun
blev efter en kort præsentation valgt med applaus.
3 nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen: Vibeke Ersbak, Tommy Frisgaard Øhlenschlæger og Jan
Duedal Rölfing.

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Peder Charles ønskede ikke at blive genvalgt. Suppleant Anne Mette Mørcke blev valgt som revisor.

9.

Eventuelt
Ingen spørgsmål under eventuelt.

