
 
 

 

Dagsorden for Generalforsamling 

Torsdag 19. november 2020, kl. 15.45 – 17.00 

Virtuelt 

 

 

I henhold til selskabets vedtægter skal følgende punkter gennemgås: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Anne Mette Mørcke 

 

2. Formandsberetning 

v/formand Gitte Valsted Eriksen 

Bestyrelsens skriftlige beretning er fremsendt til alle medlemmer af DSMU (vedhæftet). 

 

I beretningen sætter bestyrelse en række temaer til diskussion bl.a. DSMU´s 

fokusområder for Sundhedsstyrelsens arbejde med revisionen af den lægelige 

videreuddannelse. 

Desuden efterspørges medlemmernes ønsker til DSMU medlemsaktiviteter udover 

årsmøde og masterclass inkl. forslag til emner.  

 

3. Beretning fra udvalg 

- Det prægraduate udvalg 

- Det Videnskabelige udvalg 

 

4. Forslag fra medlemmerne 

Bestyrelsen stiller forslag om ændring i vedtægterne § 5 

• Begrundelsen for dette er at fastlægge en fast tidsramme (forslag 8 uger) for 

indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen frem for en 

bestemt dato. Dette åbner for, at generalforsamlingen kan placeres på andre 

tidspunkter af året.   

Bestyrelsen stiller forslag om ændring i vedtægterne § 6 

• Begrundelsen for dette er ændret regnskabspraksis i Lægeforeningen. 

 

 

Nuværende tekst Forslag til ændring 

§ 5. Generalforsamlingen 

… 

 

Forslag til behandling på 

generalforsamlingen skal være 

modtaget af bestyrelsen senest den 1. 

september. På en generalforsamling 

kan der ikke træffes beslutning om 

forslag, som ikke forud er optaget på 

dagsorden. 

§ 5. Generalforsamlingen 

… 

 

Forslag til behandling på 

generalforsamlingen skal være 

modtaget af bestyrelsen senest 8 

uger før afholdelse af årsmøde. 

På en generalforsamling kan der 

ikke træffes beslutning om 

forslag, som ikke forud er 

optaget på dagsordenen. 

 

§ 6. Regnskab 

Selskabets regnskabsår er fra 1. 

september til 31. august. 

 

 

 

 

§ 6. Regnskab 

Selskabets regnskabsår er fra 1. 

januar til 31. december. 

 

 



5. Det reviderede regnskab 2019/2020 fremlægges til godkendelse 

v/Gitte Valsted Eriksen 

Indkaldelsen er vedlagt det reviderede budget som bilag. 

Der henvises endvidere til relevante afsnit i ”Bestyrelsens beretning for 2020” 

 

6. Budget 01.10.20 – 31.12.21 fremlægges til godkendelse og kontingent 

fastlægges 

v/Gitte Valsted Eriksen 

Bestyrelsens oplæg til budget er vedhæftet indkaldelse til generalforsamlingen. Det er 

bestyrelsens oplæg, at kontingentet for 2020/2021 fastholdes med uændrede takster. 

Der henvises endvidere til relevante afsnit i ”Bestyrelsens beretning for 2020”. 

 

7. Valg af formand 

Gitte Valsted Eriksen er ikke på valg (valgt 2019) 

 

8. Valg til bestyrelse – 5 ledige poster 

 

Jeppe Emmersen (valgt 2016, 2018) er på valg og genopstiller ikke  

Holger Munck (valgt 2016, 2018) er på valg og kan genvælges 

Ebbe Thinggaard (valgt 2018) er på valg og genopstiller ikke 

Ada Colic (valgt 2018) er på valg og genopstiller ikke 

Louise Binow Kjær (valgt 2018) er er på valg og kan genvælges  

Vibeke Ersbak (valgt 2017, 2019) er ikke på valg  

Tommy Frisgaard Øhlenschlæger (valgt 2017, 2019) er ikke på valg 

Rune Dall Jensen (valgt 2019) er ikke på valg 

 

Bestyrelsen står overfor en række spændende opgaver og vil bestemt opfordre 

medlemmer, der er interesserede i at være med til at arbejde for og påvirke 

udviklingen af den lægelige uddannelse i Danmark til at stille op.  

 

I bestyrelsen er der brug for nye medlemmer, der vil gøre en forskel og som har mod 

på at tænke ud af boksen og dermed være med til at DSMU i langt højere grad 

kommer til at fremstår som en uddannelsesfaglig aktør, der bidrager til udvikle 

uddannelsen af læger i Danmark til gavn for nutidens og især fremtidens vores 

patienter. Det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til starten af den virtuelle 

generalforsamling kl 15.45 den 19. november 2020. 

 

Bestyrelsen vil dog opfordre kandidater, der stiller op, til at lave en ganske kort skriftlig 

præsentation dvs. hvem du er, din motivation for at stille op og hvad du især gerne vil 

bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Beskrivelsen, der kommer på vores hjemmeside, 

bedes sendt til holgermunck@gmail.com. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet så 

kontakt gerne Gitte Eriksen, gitte.eriksen@auh.rm.dk. 

 

Vi gør opmærksom på, at det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 25. 

november 2020 kl. 11.00-17.00 i Domus Medica, København Ø. 

 

 

9. Valg af revisor og revisor suppleant (ikke relevant) 

Anne Mette Mørcke (2009, genvalgt i 2011, 2013, 2015, 2017, 2019) er ikke på 

valg  

Revisorsuppleant Thomas Hertel (valgt 2017, 2019) er ikke på valg  

 

10. Eventuelt 
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