
 

BESTYRELSEN 
 

 
 
DASAMS GENERALFORSAMLING 2022  
 
Dato: 20. maj 2022 kl. 14.30-16.00  
Sted: Hindsgavl Slot  
Antal stemmeberettigede deltagere: 63 
 

 
 
 Dagsorden   
 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning (bilag 1)  
3. Beretning fra udvalg  

a. Beretning fra uddannelsesudvalget (bilag 2)  
b. Beretning fra forskningsudvalget (bilag 3)  
c. Beretning fra årsmødeudvalget  
d. Beretning fra YSAM-udvalget  

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse (bilag 4)  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  

a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne (bilag 5)  
7. Valg af bestyrelse  
8. Valg af medlemmer til uddannelsesudvalget  
8. Valg af bestyrelse  
9. Valg af medlemmer til øvrige udvalg 
10. Evt.  
 

 
 
 
Referat   
 

Ad. 1) Valg af dirigent og referent 
Bente Møller blev valgt som dirigent. Karin B. Hansen og Pierre Viala blev valgt som referenter. 
Bente indledte mødet med, at der var indkaldt til generalforsamling på lovlig vis iht. selskabets 
vedtægter.  
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Ad. 2) Formandens beretning (bilag 1 + 2)  
Formanden for DASAMS, Dorthe Goldschmidt, fremlagde beretning for bestyrelsens arbejde det 
forgangne år. Beretningen er vedhæftet som bilag 1 og sendt til selskabets medlemmerne skriftligt. 

Dorthe Goldsmith supplerede sin skriftlige beretning med seneste nyt fra arbejdet med revision af 
speciallægestrukturen i Sundhedsstyrelsen. Dette kan ses af bilag 2.  

Formandens beretning blev godkendt.  
 
Ad. 3) Beretning fra udvalg  
 
a. Uddannelsesudvalgets beretning (bilag 2)  

Formanden for uddannelsesudvalget, Dorte Rubak, fremlagde beretning fra 
uddannelsesudvalgets arbejde det forgangne år. Beretningen er vedhæftet som bilag og sendt 
til selskabets medlemmer skriftligt. 
 
Dorte Rubak supplerede sin skriftlige beretning med at takke udvalgets medlemmer for deres 
store indsats det forgangne år.  
 
Beretningen godkendes. 
 

b. Forskningsudvalgets beretning (bilag 3)  
Medlem af forskningsudvalget, Kirsten Fonager, fremlagde beretning fra forskningsudvalgets 
arbejde det forgangne år. Forskningsudvalget har afholdt ”Heldagsmøde med DASAMS’ 
forskningsudvalg” i Aarhus den 21. marts med god tilslutning. Yderligere er der arbejdet på at 
udarbejde en oversigt over samfundsmedicinsk forskning.  
 
Beretningen godkendes. 

 

c. Årsmødeudvalgets beretning  
Formanden for årsmødeudvalget, Marianne Jespersen, fremlagde beretning fra 
årsmødeudvalgets arbejde det forgangne år. Det blev fremført at baggrunden for at 
referaterne for møderne i dette underudvalg ikke lægges ud offentligt er - at det er  
 
arbejdsdokumenter med mulige forslag til oplægsholdere med mere, hvor oplægsholderne 
endnu ikke er blevet spurgt. Derfor kan referaterne ikke være offentligt tilgængelige.  
 
Beretningen godkendes. 
 
 

d. YSAM-udvalgets beretning  
Formanden for YSAM-udvalget, Johanne Kragh Hansen, fremlagde beretning fra 
årsmødeudvalgets arbejde det forgange år. Her har blandt andet været arbejdet med 
udvalgets synlighed via opslag i gruppe på Facebook, samt via mails. Der har været 
udarbejdet og indsendt en bekymringshenvendelse angående uddannelsesforholdene i 
Region Syd. YSAM-udvalget deltog i fællesmødet med bestyrelsen den 2. april i Odense. Der 
har været afholdt et fagligt arrangement omkring ”Hverdagsledelse” i København, Odense, 
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Aarhus og Aalborg den 28. april med stor tilslutning. YSAM-udvalget håber, at de forsat vil 
blive inddraget i arbejdet omkring revisionen af speciallægeuddannelse.  
 
Beretningen godkendes. 
 
 
 

Ad. 4) Aflæggelse af regnskab til orientering (bilag 4)  
Kasserer, Mette Lund Jespersen, fremlagde årsregnskabet. DASAMS har per 5. maj 2022 et indestående på i 
alt 347.296,49 kr., heraf 4.645,84 kr. disponeret til YSAM-udvalget. Årsregnskabet for 2021 var blevet 
revisor godkendt. Budget for 2022 blev vist til orientering af selskabets medlemmer.  

 

Årsregnskabet godkendes.  

 
Ad. 5) Fastsættelse af kontingent  
 
Kontingent uændret, dvs. at der alene betales kontingent til Dansk Selskab for Folkesundhed.  
 
 
Ad. 6) Forslag fra bestyrelse og medlemmer  
a. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 5) 

Formand for bestyrelsen, Dorthe Goldschmidt, fremlagde baggrunden for de foreslåede 
vedtægtsændringer, som har været udsendt til medlemmerne.  
 

• Forslag om at ændre formand til forperson og næstformand til næstforperson i §3 
Generalforsamling, §4 Bestyrelsen, §5 Uddannelsesudvalget, §6 Øvrige udvalg, §8 Økonomi, 
regnskab og revision og §10.  Ikrafttrædelse fra generalforsamlingen 2022.  

 
Forslaget godkendes som foreslået.  
 

• Forslag om direkte valg i §6. Ikrafttrædelse fra generalforsamlingen 2022. 
 

§ 6, stk. 3 var foreslået formuleret som følger:  
Valg til udvalgene under stk. 1 foretages på generalforsamlingen. Kandidater til udvalgene kan melde 
deres kandidatur forud for eller ved den årlige generalforsamling. Herefter nedsætter bestyrelsen 
udvalgene i henhold til de respektive kommissorier mv. Ved behov for supplering kan bestyrelsen udpege 
supplerende medlemmer. 
 
Forslaget godkendes som foreslået.  
 

Valg til bestyrelsen og underudvalg fulgte herefter ovenstående beslutning.  
 

 
Ad. 7) Valg af bestyrelse   
 
Følgende medlemmer er på valg til bestyrelsen:  
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Medlem Karsten Thielen – genopstiller  

Medlem Mette Jespersen – genopstiller ikke  

Medlem Martine Aabye – genopstiller ikke  

Suppleant (tidligere uddannelseslæge) Anne Hansen – genopstiller ikke  

Suppleant Dorte Rubak – genopstiller måske  

 

Følgende medlemmer er på valg i 2023:  

 Medlem Dorthe Goldschmidt 

Medlem Marianne Jespersen  

Medlem Eva Benfeldt 

Medlem uddannelseslæge Karin Hansen  

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

 

Speciallæger – 3 medlemmer og 1 suppleant – afgøres ved afstemning  

 Medlem Ane Vind 

Medlem Nanna Læssøe 

Medlem Marie Kikkenborg 

Suppleant Karsten Thielen  

 

Uddannelseslæge - 1 suppleant – afgøres ved afstemning  

Suppleant Kamilla Laut   

 

Ad. 8) Valg af medlemmer til uddannelsesudvalg  

Der vælges iht. gældende vedtægter: 
 
Anita Sørensen 
Karin B. Hansen 
Pierre Viala  
Agnethe Nielsen  
Julie Skinneholm 
Jette Videbæk 
Ditte Munkedal 
Sanne Lorenzen 
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Birthe Maigaard 
Skriftligt kandidatur Mia Rangholm  
 

Ørige medlemmer i kraft af deres tillidsposter er:  
Dorte Rubak, PKL VU Vest 
Mette Malling, PKL VU Øst  
Lise Thamsborg, hovedkursusleder 
Kirsten Fonager, ansvarlig for forskningstræningskurser  
 
Alle vælges. 
 

Ad. 9) Valg af medlemmer til øvrige udvalg     
 
 
a. Forskningsudvalg  
 

Henrik Bøggild 
Tobias Kjøller 
Kirsten Fonager 
Laura Jensen 
Claus Nielsen  
Ole Mortensen  
Camilla Suppli 
Signe Eiland 
Karsten Thielen  
Jan Mainz 
Frederik Martiny  
Katerina Meznikova 

 
Alle vælges. 
 
 
b. Årsmødeudvalget 
 

Marianne Jespersen  
Bente Møller 
Joshua Feinberg 
Silje Karlsen  
Mette Karsten  
Stephanie Knudsen  
Julie Skinneholm  
Mette Jespersen  

 
Alle vælges. 
 
 
 
c. YSAM-udvalget 
  

Johanne Hansen  
Nicolai Wachmann 
Nadia Filipsen 
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Maria Assens  
Lucy Bray 
Lone Andersen  
Christine Andersen 
 

Alle vælges. 
 
b. Efteruddannelsesudvalget   
 
 Dorte Rubak 
 Ann Lyngberg  
 Bente Møller  
 Pierre Viala 
 
Alle vælges. 
  
Ad. 10) Eventuelt 
 
 Ingen bemærkninger.     
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