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Referat - Generalforsamling 

Torsdag d. 24. november 2022 kl. 16.15 til 17.00 
 
I henhold til selskabets vedtægter skal følgende punkter gennemgås: 
 

1) Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen anbefaler som: 
Dirigent: Kristine Sarauw Lundsgaard, Sektionschef, CAMES Herlev 
Referent: Lene Kristensen, sekretær, Lægeforeningen 
Tilhørerne tilsluttede sig dette og Kristine Sarauw Lundsgaard takkede for valget.  
Kristine Sarauw Lundsgaard konstaterede, at indkaldelsen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.   
Der er ikke punkter til eventuelt.  
 

2) Formandsberetning for 2021/22 
Gitte Valsted Eriksen henviste til den skriftlige formandsberetning, som er sendt til medlemmerne og som 
kan ses på hjemmesiden. Gitte Valsted Eriksen supplerede bl.a. med at fremhæve følgende fra 
beretningen:  
 
 Det har været en stabil og hårdtarbejdende bestyrelse. Der har desværre ikke været den store 

deltagelse fra Fadl. For DSMU er Fadl en vigtig rolle i bestyrelsen.  
 1 konstituerende bestyrelsesmøde, 1 dagsmøde, 5 virtuelle bestyrelsesmøder og 1 ordinært 

bestyrelsesmøde.   
 Medlemstallet er med 10 % fremgang. Dette var målet for DSMU og Gitte takker for den store 

fremgang. Gitte kan ydermere fortælle, at der er fremgang i organisatorisk medlemstal fra 3 i 
2020, 11 i 2021 og nu 14 organisatoriske medlemskaber i 2022.  

 Videreudvikling af hjemmesiden og SoMe, som er Holgers store fortjeneste. Medlemmerne 
opfordres til at sprede budskabet om DSMU’s aktiviteter på diverse platforme.  

 DSMU har øget samarbejdet med LVS. Dette i kraft af, at Gitte Valsted Eriksen blev meldt ind i LVS’ 
bestyrelse november 2022.   

 Styrke og udbygge samarbejdet med Lægeforeningens Uddannelsesudvalg (LUU). 
 DSMU har været med til at forbedre inspektorordningen i tæt samarbejde med LVS samt 

Lægeforeningen.  
 DSMU skal udvikle sig til at blive et større ”netværk for uddannelsesengagerede”. 
 DSMU’s fokus i 2023 er at blive mere levende, mere synlig udadtil og uden for ”egne” rækker. 

Desuden arbejdes på øget aktivitet på SoMe.  
 DSMU deltager på MUK 24-26. september 2023 i Århus med formanden i styregruppen samt 

Holger og Karen i arbejdsgruppen.  
 DSMU ønsker at styrke dialogen med specialeselskaberne.   
 DSMU har en vigtig rolle og medansvar i at få sat ”uddannelse” på dagsordenen.  

 
3) Beretning fra udvalg 

Det prægraduate udvalg v. Ulla Bjerre-Christensen samt Louise Binow Kjær. Ulla Bjerre-Christensen aflagde 
en kort beretning. Der er afholdt 2 møder, hvor man bl.a. har diskuteret transition fra stud. med. til læge 
post corona.  Hvordan rekrutteres og hvordan fastholder man de studerende på universiteterne? FALD har 
foretaget og præsenteret en trivselsmåling blandt de studerende, som har vist dårlig trivsel, hvor de 
studerende oplever en hård og stressende hverdag.  
 
Videnskabeligt Uddannelsesforum (VUF) v.  Joachim Frølund, Louise Binow Kjær og Ulla Bjerre-
Christensen. Ulla aflagde også her kort beretning.  Der har været afholdt en del webinarer, i alt 6 stk. 
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Blandede webinarer om forskning, train the trainer samt uddannelsesmiljø. Der har været en del aktivitet 
på DSMU’s hjemmesiden igennem året med opslag om ph.d.-projekter samt artikler, og der skal lyde en 
stor tak til ph.d.-studerende som løbende sender disse.   
 
Der er stor ros fra medlemmerne, som tilkendegiver, at det er meget interessante og brugbare webinarer, 
der har været afholdt i 2022. DSMU bestræber sig på at få optaget disse, for derefter at lægge dem på 
hjemmesiden.   
 

4) Indkomne forslag fra medlemmerne  
Ingen indkomne forslag.  
 

5) Vedtægtsændringer  
 
§3. Medlemsskab:  
Organisationer og virksomheder med interesse for selskabets formål kan opnå medlemsskab, dog uden 
stemmeret og i øvrigt på betingelser fastsat af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
økonomiske forpligtelser. 
 
Forslag til ændring:  
Organisationer og virksomheder med interesse for selskabets formål kan opnå medlemskab. Til 
medlemskabet udpeges en kontakperson som sammen med virksomheden optages i selskabets 
medlemsregister. Organisatoriske medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke 
valgbare til DSMU’s bestyrelse.  
Der kan søges om optagelse af organisatorisk medlemsskab som følgende: 1-9 medlemmer, 10-29 
medlemmer.  
 
Der er en drøftelse af tekstens ordlyd og der ønskes fra medlemmerne en præcisering af denne. Det 
besluttes, at forslaget til ændring godkendes d.d., men en bedre formulering og udspecificering af, hvad 
der menes med antal af medlemmer samt præcisering af, hvilke organisationer og virksomheder der kan 
tegne et sådan medlemsskab. Dette skal på som punkt til næste generalforsamling i 2023.  
 

6) Valg af formand 
Gitte Valsted Eriksen er ikke på valg, men har valgt at træde ud af bestyrelsen.  
Bestyrelsen indstillede bestyrelsesmedlem Holger Nordstrøm Munck, hoveduddannelseslæge i Anæstesi, 
Aarhus Universitetshospital.  
Der var på generalforsamlingen ingen andre kandidater, der ønskede at stille op.  
Holgers kandidatur har kunnet læses på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Holger fremlagde kort 
sin motivation for at opstille. Det er bl.a. vigtigt for Holger, at DSMU favner bredt – bredt fagligt – bredt på 
bredden af specialer samt bredt geografisk i Danmark. Holger nævner enkelte punkter han gerne vil bringe 
i spil i DSMU: forskningsnetværk, digital uddannelse, uddannelse på deltid (kan det lade sig gøre at lære 
det samme på deltid).   
 

7) Valg til Bestyrelse    
Kristine Sarauw Lundsgaard fremlagde her proceduren for valg til bestyrelsen og inviterede de 
genopstillede og de der ønskede at træde ind i bestyrelsen til at fremlægge deres motivation for at 
opstille.  
 
 Louise Binow Kjær var på valg og kunne genvælges.  
 Ulla Bjerregaard-Christensen var på valg og kunne genvælges. 
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Derudover stillede følgende op til bestyrelsen:  
 
 Eva Funding – Uddannelsesansvarlig overlæge, RH. Ansvar for patienter med blødersygdomme på 

nordens største hæmatologiske afdeling. Ansvar for lægestuderende og yngre læger.  
 Amalie Rosendahl – Introstilling, RH, Thoraxkirurgisk afdeling. Sikre sig, at uddannelse er en 

prioriteret opgave, ønsker at udvikle den digitale platform og gøre DSMU mere synlig. 
 Susanne Neergaard Poll – Uddannelsesansvarlig overlæge, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, 

Hvidovre Hospital. Deltog ikke på årsmødet. Hendes kandidatur kunne inden valget læses på 
DSMU’s hjemmeside.  

 Jørgen Kurtzhals – Trak sig som kandidat inden valget. Jørgen Kurtzhals har desværre ikke den 
fornødne tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet, men melder sig som associeret til bestyrelsen. 

 
Der skulle vælges i alt 5 medlemmer til bestyrelsen. Da Jørgen Kurtzhalz trak sig, blev der ikke kampvalg, 
og alle opstillede blev valgt ind i DSMU’ bestyrelse.  
 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant  
Anne Mette Mørcke revisor (siden 2011 – og valgt 2021) og er ikke på valg 
Jeppe Emmersen revisor suppleant (valgt 2020) er på valg og genopstiller – blev valgt.  
 

9) DSMU-årsregnskab for 1/9-2020 til 31/12-2021 skal godkendes 
DSMU har i 2020 ændret regnskabspraksis, så årsregnskabet følger kalenderåret. Det gør at årsregnskabet 
til godkendelse er udvidet til at omfatte 16 mdr., dvs. perioden 1/9-2020 – 31/12-2021.  
Karen Hesseldal redegjorde kort for regnskabet. Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud 
på 74.653 kr.  
Det oplyses bl.a. at overskuddet skyldes øgede kontingentindtægter grundet øget medlemstal.  
Der spørges ind til, om det det er meningen, at DSMU løbende skal generere overskud. DSMU har ikke et 
ønske om, at egenkapitalen skal stige yderligere, men afholdelse af årsmøder bliver dyrere og DSMU 
ønsker at egenkapitalen har en størrelse, så selskabet kan klare at dække uforudsete udgifter bl.a. til et 
årsmøde/masterclass.  
Det foreslås af medlem under generalforsamlingen, at DSMU at opretter en uddannelsespris/legat. Dette 
tages med til drøftelse ved førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
Regnskabet for perioden 1/9-2020 – 31/12-2021 blev herefter godkendt.  
 

10) DSMU-budget for 2023 fremlægges til godkendelse og kontingent for 2023 fastlægges 
Karen Hesseldal gennemgik budgettet for 2023.  
Bestyrelsen fremlagte forslag om uændret kontingent på 500 kr. for ordinære medlemmer.  
 
Det overvejes ikke at holde masterclass i 2023, men i stedet bruge pengene til MUK 2023.  
 
Budgettet og kontingent for 2023 blev herefter godkendt.  
 

11) Eventuelt 
Afgående formand Gitte Valsted Eriksen fik ordet og takkede for tiden som formand for selskabet. Gitte 
takkede desuden de to afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Thomas Hertel samt Joachim Frølund.  
 
Gitte Valsted Eriksen takkes mange gange for hendes store arbejde i bestyrelsen. Det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen med hende. Gitte er en klog, inspirerende, hårdtarbejdende og har været en 
meget stor kapacitet for DSMU.   
 


