Referat af generalforsamling
Torsdag 19. november 2020, kl. 15.45 – 17.00
Virtuelt
21 deltagere til stede
1.

Valg af dirigent og referent
Anne Mette Mørcke blev valgt som dirigent. Anne Mette Mørcke bød velkommen og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
Referent Johanne Mosdal

2.

Formandsberetning
Formand Gitte Valsted Eriksen gennemgik formandsberetningen, der også er lagt på
selskabets hjemmeside. Gitte indledte med at fortælle, at året 2020 har været præget
af aflysninger: DSMU Jubilæumsårsmøde, Masterclass, MUK og AMEE. Gitte Valsted
Eriksen pointerede, at DSMU fremover vil se på muligheden for at lave flere digitale
møder/aktiviteter til medlemmerne.
Gitte Eriksen fremlagde bestyrelsens perspektiv på, hvilken rolle DSMU skal bære i
fremtiden. Det tilstræbes, at DSMU skal være en forening:
•
der sætter fokus på uddannelse af læger i et livslangt perspektiv
•
der udvikler sig til at blive større ”Netværk for uddannelsesgangerede”
•
der fremstår som et medicinsk pædagogisk og uddannelsesfagligt selskab
•
der sætter lægers uddannelse i centrum og medvirker til at forbedre kvaliteten
DSMU bestyrelse har arbejdet med flere emner gennem året. Fokusområder i 2020 har
blandt andet været Fadl´s analyse og rapport om udbytte af det kliniske ophold, trivsel
blandt studerende på arbejdspladsen (med afsæt i Fadl´s og Yngre Lægers
undersøgelse), styrkelse af samarbejdet mellem universiteterne og hospitalerne/almen
praksis, konsekvenser af reduktion i inspektorbesøg, samarbejde mellem
Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber og endelig en etablering af et
Videnskabeligt Udvalg under DSMU.
DSMU har engageret sig i Sundhedsstyrelsens arbejde med ”Revisionen af den lægelige
videreuddannelse, SST 2020”. Dette bl.a. ved at komme med medicinsk pædagogiske
input til Lægevidenskabelige selskaber (LVS) som led i deres rundspørge til
medlemmerne. Bestyrelsen har identificeret 5 fokusområder, som vurderes at kunne
dække på tværs af alle specialer samt præ/postgraduate og som er meldt ind til LVS;
•
•
•
•
•

investering i udviklingen af medicinsk pædagogik og uddannelse
kompetenceudvikling af vejledere – ”faculty development”
rammer for uddannelsen/læringen på afdelingerne
samarbejde med andre – fra solist til team-player – øge trivsel og
mestring
transfer og læring fra kurser i den lægelige videreuddannelse

Bestyrelsen er glade for, at medlemmer af DSMU er med i arbejdsgrupperne; Susanne
Nøhr med i 1, Gitte Valsted Eriksen i gruppe 2 og Anita Sørensen i arbejdsgruppe 4.
Generalforsamlingen spurgte ind til, om DSMU fremover kan hjælpe med at synliggøre
projekter på uddannelsesområdet, der erfaringsmæssigt ofte foregår meget lokalt, men
som andre desværre ikke når at få viden om. Bestyrelsen kvitterede på spørgsmålet og
påpegede, at DSMU ønsker at være et samlende punkt for de mange forskningsprojekter rundt omkring og ønsker at udbrede viden om dette. Der påtænkes blandt
andet, at DSMU kan bidrage til, at de uddannelseskoordinerende overlæger samles i et
nationalt netværk, der kan bidrage til at sprede projekter mm. Ligeledes kan

samarbejdet med PKL kredsen udbygges. Det blev også nævnt om der fremover kunne
etableres en chat funktion på DSMU´s hjemmeside omkring emnet. Det tværfaglige
samarbejde kan også styrkes ved, at der indgås samarbejde med andre
uddannelsesengagerede fra faggrupper om fælles tiltag mm.
Gitte Eriksen afsluttede punktet med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og
med en særlig tak til de 3 medlemmer, der forlader bestyrelsen. Jeppe Emmersen for 4
år i bestyrelsen og Ebbe Thinggaard og Ada Colic for hver 2 år i bestyrelsen. Alle vil
modtage en erkendtlighed på hjemadressen
Beretning blev herefter godkendt.
3.

Beretning fra udvalg
Jeppe Emmersen fremlagde status fra det prægraduate udvalg. Der har været forsøgt
afholdt møde i marts 2020, som måtte aflyses pga. corona. Nyt møde blev etableret i 7.
oktober 2020, hvor der blev talt om Covid-19 tiltag, især på universitet, Revision af den
lægelige videreuddannelse med vægt på transition fra universitet til KBU, og fremtidens
læge var ligeledes til diskussion.
Det Videnskabelige udvalg
Rune Dall Jensen fremlagde status på udvalgets arbejde. Udvalget har foruden Rune
Dall Jensen bestået af Louise Binow Kjær og Jeppe Emmersen. Formålet har været, at
formidle videnskabeligt materiale til medlemmerne. På hjemmesiden er der lavet en
side, hvor der bag login ligger artikler. Der er p.t. 7 artikler på siden, primært med
fokus på covid situationen. Kriterier for udvælgelse er, at det er studier af danske
forfattere. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at bruge udvalget i højere grad. I
2021 planlægges yderligere information om Udvalgets arbejde.

4.

Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen stillede forslag om ændring i vedtægterne § 5 og § 6 og uddybede forslaget.
§5 Generalforsamlingen
Bestyrelsen ønskede at ændre af § 5 - forslag medlemmerne fra 1. september til 8 uger
før afholdelse af årsmøde og generalforsamling. Dette åbner op for at
generalforsamlingen kan placeres på andre tidspunkter af året.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
§6 Regnskab
Begrundelsen for ændringen af § 6 regnskabsåret fra 01.09 til 31.12 til 01.01 – 31.12
blev begrundet med ændring i regnskabspraksis i Lægeforeningen.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Bemærkning til afstemning:
Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig med kun 21 deltagere, så forslagene
bliver fremsat på en ekstraordinær generalforsamling i december, da reglerne herfor er
at 2/3 del af de fremmødte kan stemme for eller imod vedtægtsændringerne, jf.
vedtægterne.

5.

Det reviderede regnskab 2019/2020 fremlægges til godkendelse
Gitte Valsted Eriksen fremlagde regnskabet, som både revisor Thomas Hertel og
revisorsuppleant Anne Mette Mørcke havde godkendt uden kommentarer.
Indtægterne i 2019-2020 var 133.525 kr., mens udgifterne var101.452 kr., hvilket gav
selskabet et overskud på 32.074 kr. Egenkapital er på: 128.539 kr.
Regnskabet blev herefter godkendt.

6.

Budget 01.10.20 – 31.12.21 fremlægges til godkendelse og kontingent
fastlægges
Gitte Valsted Eriksen fremlagde bestyrelsens forslag til budget, gældende for 01.09.20
– 31.12.21, og det blev bemærket, at budgettet således dækker en længere periode
end vanligt. Der budgetteres med 145.700 kr. i indtægter og udgifter på i alt 155.000
kr., hvilket giver et underskud på 9.300 kr.

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt besluttet.
Gitte Valsted Eriksen bemærkede, at det har været diskuteret om aktiviteter i DSMU
fremover skal øges i deltagerbetaling, så DSMU ikke trækker på egenkapitalen.
Desuden blev der fremsat ønske om afholdelse af et seminar for bestyrelsen, så
bestyrelsen kan arbejde i dybden med flere emner og nye tiltag til gavn for
medlemmerne jf. ambitioner i beretningen om at komme til at fylde mere på den
medicinsk pædagogiske og uddannelsesfaglige dagsorden i Danmark, hvilket
generalforsamlingen tilsluttede sig.
Budget blev enstemmigt vedtaget.
7.

Valg af formand
Gitte Valsted Eriksen var ikke på valg (valgt 2019)

8.

Valg til bestyrelse – 5 ledige poster
Jeppe Emmersen (valgt 2016, 2018) var på valg og genopstillede ikke
Ada Colic (valgt 2018) var på valg og genopstillede ikke
Ebbe Thinggaard (valgt 2018) var på valg og genopstillede ikke
Tommy Frisgaard Øhlenschlæger (valgt 2017, 2019) var ikke på valg
Rune Dall Jensen (valgt 2019) var ikke på valg
Vibeke Ersbak (valgt 2017, 2019) var ikke på valg
Holger Munck (valgt 2016, 2018, 2020) var på valg og blev genvalgt
Louise Binow Kjær (valgt 2018, 2020) var er på valg og blev genvalgt
Joachim Frøhlund Hansen (2020) stillede op til bestyrelsen og blev valgt
Ulla Bjerre-Christensen (2020) stillede op til bestyrelsen og blev valgt
Thomas Hertel (2020) stillede op til bestyrelsen og blev valgt

9.

10.

Valg af revisor og revisor suppleant
Anne Mette Mørcke (2009, genvalgt i 2011, 2013, 2015, 2017, 2019) var ikke
på valg
Revisorsuppleant Thomas Hertel (valgt 2017, 2019) var ikke på valg, men erklæredes
sig inhabil pga. indtrædelse i bestyrelsen. Jeppe Emmersen stillede op som
revisorsuppleant (2020) og blev valgt.
Eventuelt
Gitte Eriksen afsluttede generalforsamlingen med at takke Anne Mette Mørcke for som
dirigent at have styret generalforsamlingen på bedste vis. Ligeledes en tak til
bestyrelsens IT-gruppe med Rune, Holger og Emma, der gjorde det muligt at afvikle en
virtuel GF – den første i DSMU´s historie.

