
                                                                                                                   
                                           

Referat af generalforsamling 
Torsdag 8. november 2018 

DGI-Huset i Aarhus 
 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Anne Mette Mørcke blev valgt som dirigent. 
Johanne Mosdal blev valgt som referent.  
Anne Mette Mørcke konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 

2. Formandsberetning 
Formand Charlotte Paltved aflagde formandsberetning, som også er blevet sendt på mail 
til selskabets ca. 300 medlemmer.  
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således, at Steven Andersen 
blev næstformand, Jacob Melchiors blev kasserer og Vibeke Ersbak blev faglig sekretær. 
Bestyrelsen har i det forløbne år gennemgået og revideret selskabets vedtægter, og har 
desuden udarbejdet en forretningsorden. Selskabets årshjul er blevet revideret og bruges 
som arbejdsværktøj i planlægningen af selskabets aktiviteter. Bestyrelsen har i det 
forgangne år afholdt 2 symposier og et årsmøde. Forårssymposiet fokuserede på 
henholdsvis uddannelseslægers oplevelse af stress, og efterårssymposiet fokuserede på 
professionalisme i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse. Ved årsmødet i 2018 
havde bestyrelsen inviteret Debbie Jaarsma fra Gröningen Universitet, Holland, der holdt 
oplægget Self-regulated learning. I forlængelse af årsmødet blev der afholdt en 
masterclass med temaet læring og stress. 
For at styrke DSMU foreslog formanden, at DSMU fremover kigger på aktiviteten i DSMU 
og forslog nye initiativer som: Folkemøde på Bornholm, Medicinsk 
Uddannelseskonference (MUK) i 2020 og nyhedsbrev til medlemmerne. 
DSMU er ikke et specialebærende selskab og markerer sig derfor ofte, hvor det er muligt. 
Bestyrelsen er repræsenteret i LVS og svarer på høringer, hvor det er relevant. 
Bestyrelsesmedlem Lars Konge, Steven Andersen og Jacob Melshiors havde valgt at 
stoppe i bestyrelsen og blev takket for deres indsats. Charlotte Paltved opfordrede 
generalforsamlingen til at stille op til de ledige pladser i bestyrelsen, og pointerede at 
man i DSMU har muligheder for at være med til at beslutte temaer og muligheden for at 
arbejde sammen med andre dedikerede bestyrelsesmedlemmer. 
Formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

3. Beretning fra udvalg  
Der er p.t. 3 udvalg under DSMU, der er forankret med en repræsentant fra bestyrelsen: 
Simulationsudvalget, Det prægraduate udvalg og Udvalg for uddannelsesansvarlige og 
uddannelseskoordinerende overlæger. Referater fra disse udvalg fremgår af 
formandsberetningen 2018. 
 

4. Indkomne forslag  
Der var ikke kommet nogle forslag. 
 



5. Det reviderede regnskab fremlagt til godkendelse  
Jaccb Melchiors var fraværende på generalforsamlingen, og Anne Mette Mørcke og 
Charlotte Paltved gennemgik derfor regnskab for 2017/2018. Revisor Anne Mette Mørke 
og revisorsuppleant Thomas Hertel havde begge godkendt regnskabet uden 
kommentarer. 
Egenkapitalens størrelse blev kort diskuteret, og det blev besluttet at den ikke skal 
nedbringes yderligere, da den også fungerer som en økonomisk buffer. I forlængelse 
heraf pointerede Charlotte Paltved, at bestyrelsen har fokus på økonomien og derfor 
bevidst havde valgt DGI-Huset i Aarhus som ramme for årsmødet 2018 mod fx et hotel. 
Der blev udtrykt tilfredshed med DGI-Huset som sted og ramme for det nuværende 
årsmøde og lignende steder vil blive foretrukket til fremtidige årsmøder. 
Regnskab blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
 

6. Budget fremlægges til godkendelse, kontingent fastlægges 
Anne Mette Mørke gennemgik budgettet for 2018/2019. 
Der er ingen kommentarer til budgettet. 
Kontingentet på 400 kr. pr. år fastholdes. 
 

7. Valg af formand 
Charlotte Paltved blev valgt i 2017 og var ikke på valg 

 
8. Valg til bestyrelse   

Charlotte Paltved (valgt 2013, 2015, 2017) var ikke på valg 
Vibeke Ersbak (valgt 2017) var ikke på valg 
Jan Duedal Rölfing (valgt 2017) var ikke på valg 
Tommy Frisgaard Øhlenschlæger (valgt 2017) var ikke på valg  
Lars Konge (valgt 2011, 2013, 2015 (1 år), 2016), var på valg og genopstillede ikke  
Jacob Melchiors (valgt 2013, 2015 (1 år), 2016) var på valg og genopstillede ikke  
Steven Andersen (valgt 2015, 2017) var på valg og genopstillede ikke 
Jeppe Emmersen (valgt 2016) var på valg og villig til at modtage genvalg 
Holger Munck, (valgt 2016) var på valg og villig til at modtage genvalg 
 
Lars Konge, Jacob Melchiors og Steven Andersen trådte ud af bestyrelsen, så 3 nye 
pladser skulle besættes. 
 
3 nye medlemmer stillede op til bestyrelsen: 
Louise Binow Kjær, chefkonsulent, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, 
Aarhus Universitet.  
Ebbe Thinggaard, reservelæge, gynækologisk afd., Hvidovre Hospital og CAMES 
Rigshospitalet 
Ada Colic, overlæge, reumatologisk afd. Køge Universitetshospital 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant  
Revisor: Anne Mette Mørcke (2009, genvalgt i 2011, 2013, 2015, 2017) var ikke på valg. 
Revisorsuppleant Thomas Hertel (valgt 2017) var ikke på valg. 
 

9. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 


