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BESTYRELSEN 

 

 

DASAMS GENERALFORSAMLING 2021 

 
Dato: 12. oktober 2021 kl. 14.30-16.00 

Sted: Hindsgavl Slot 

Antal stemmeberettigede deltagere: 46 

 

Referat 

 
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 til vedtægtsændringer (bilag 5) 

7. Valg af medlemmer til Det lægelige uddannelsesudvalg  

8. Valg af bestyrelse  

9. Evt.  

 

 

Ad. 1) Valg af dirigent og referent 

Bente Møller vælges som dirigent. Martine Aabye vælges som referent. Bente startede mødet og 

konstaterede, at der er indkaldt til generalforsamling på lovlig vis iht. selskabets vedtægter. 

 

Ad. 2) Formandens beretning (bilag 1) 

Formanden for DASAMS, Dorthe Goldschmidt, fremlagde beretning for bestyrelsens arbejde det forgangne 

år. Beretningen er vedlagt som bilag og delt ud til medlemmerne skriftligt.  

Eva Benfeldt supplerede med information om den påtænkte nedsættelse af et efteruddannelsesudvalg, som 

der skal stemmes om som en del af de foreslåede vedtægtsændringer under punkt 6.  

Beretningen godkendes. 

 

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 vedlagt som bilag og er delt ud til medlemmerne skriftligt.  
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På forespørgsel blev det uddybet, at formålet med den nationale uddannelsesdag primært er understøttelse 

af uddannelsesgivere nærmere end uddannelsessøgende, hvorfor den aktuelt kun er for 

uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger. Der er dog åbenhed for 

gentænkning af dette. 

Beretningen godkendes. 

 

b. Forskningsudvalgets beretning (bilag 3) 

Formanden for forskningsudvalget, Kirsten Fonager, fremlagde beretning fra forskningsudvalgets arbejde det 

forgangne år. Beretningen er vedlagt som bilag.  

Beretningen godkendes. 

 

c. Årsmødeudvalgets beretning 

Formanden for årsmødeudvalget, Marianne Jespersen, fremlagde beretning fra årsmødeudvalgets arbejde 

det forgangne år med stor tak til udvalgets medlemmer for det store arbejde for at sikre årets vellykkede og 

veloverståede årsmøde. Der opfordres til at man opstiller til udvalget, og det forventes, at den større grad af 

virtuelle møder kan lette geografiske udfordringer. Årsmøde 2022 bliver d. 19.-20. maj på Hindsgavl Slot. 

Beretningen godkendes. 

 

d. YSAM-udvalgets beretning 

Formanden for YSAM-udvalget, Signe Eiland, fremlagde beretning fra YSAM-udvalgets arbejde det 

forgangne år. Der har været afholdt 4 møder i 2021 med fokus på arbejdsmiljø og uddannelse, især under 

COVID-19; revision af kommissorium, som nu er godkendt og tilgængeligt på hjemmesiden; kursusrækken; 

samt de udfordringer der kan opstå, hvor en vejleder/UAO og lignende også har en ledelsesrolle. Desuden 

har der været drøftet deltagelse ved karrieredage, beskrivelse af samfundsmedicinske uddannelsessteder til 

hjemmesiden, løndannelse i staten i forhold til regionen samt dimensionering af introduktionsstillinger i 

forhold til hoveduddannelsesforløb og slutstillinger. 

Der er i september afholdt et nationalt uddannelsesmøde med fokus på trivsel. Arrangementet blev afholdt 

med fysisk deltagelse i hver af de tre regioner med virtuelt samvær. YSAM-udvalget er desuden blevet 

kontaktet af en norsk læge med ønske om et nordisk samarbejde. YSAM-udvalget imødekommer 

initiativerne til større kontakt og dialog med bestyrelsen. Referater fra YSAM-udvalgets møder er 

tilgængelige på DASAMS hjemmeside. 

Beretningen godkendes. 

YSAM-udvalget stiller slutteligt forslag om, at man kan vælges til udvalg på generalforsamlingen, som de har 

stillet til bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter, jf. punkt 6. 

Beretningen godkendes. 

 

Ad. 4) Aflæggelse af regnskab til godkendelse (bilag 4) 

Kasserer, Mette Lund Jespersen, fremlagde årsregnskabet. Årsregnskabet er vedlagt som bilag.  

Årets resultat er et overskud på 39.213,41 kr. og selskabet har derefter egenkapital i form af 304.838,90 kr. 

Selskabet har desuden 17.162,74 kr. stående, som er midler fra det tidligere FYSAM, som er disponeret til 

YSAM-udvalget. Som en del af egenkapitalen indgår et rentefrit lån på 50.000 kr. til Dansk Selskab for 

Folkesundhed, hvoraf 25.000 er tilbagebetalt, og de resterende 25.000 kr. er aftalt tilbagebetalt foråret 2022. 

Årsregnskabet godkendes.  
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Der blev af et medlem efterspurgt et budget for det kommende år. Dette har været drøftet i bestyrelsen og 

tages op i det kommende bestyrelsesarbejde. 

 

Ad. 5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstiller til, at der ikke skal være særskilt kontingent ud over kontingentet til Dansk Selskab for 

Folkesundhed. 

Forslaget vedtages. 

 

Ad. 6) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  

a. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 5) 

Formand for bestyrelsen, Dorthe Goldschmidt, fremlagde baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer, 

som har været udsendt til medlemmerne.  

Forslag til vedtægtsændringer til §1 Navn og formål godkendes som foreslået. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §2 Medlemskab godkendes som foreslået. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §3 Generalforsamling godkendes som foreslået. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §4 Bestyrelsen godkendes som foreslået, dog stemmes der først om det 

vedrørende uddannelsesudvalget under §5.  

 

Forslag til vedtægtsændringer til §5 Uddannelsesudvalget godkendes som foreslået med ikrafttrædelse fra 

generalforsamlingen 2022 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §6 Øvrige udvalg.  

YSAM-udvalget fremsatte alternativt ændringsforslag med særskilt stk. 2 med beskrivelse af YSAM-udvalget 

stilling i forhold til udvalget (boks 1).  

 

Boks 1: YSAM-udvalgets forslat til §6 Øvrige udvalg 

 

Stk 1 Forskningsudvalget, Årsmødeudvalget, Efteruddannelsesudvalget 

1. Kandidater til udvalgene melder deres kandidatur forud for eller ved den årlige generalforsamling. 
2. Medlemmer af udvalgene vælges på generalforsamlingen og godkendes endeligt af bestyrelsen. 

Stk 2 YSAM-udvalget 

1. Kandidater til udvalget melder deres kandidatur forud for eller ved årsmødet for yngre 
samfundsmedicinere (YSAM). 

2. Medlemmer af YSAM-udvalget vælges på årsmødet for YSAM og godkendes efterfølgende endeligt af 
bestyrelsen. 

Stk 3 Andre udvalg 
Andre udvalg kan nedsættes af bestyrelsen efter behov. 
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Bestyrelsen fremkom med alternativt forslag (boks 2). 

 

Efter drøftelse godkendes ændringer som foreslået i bilag 5. Bestyrelsen pålægges at formulere et forslag på 

baggrund af drøftelserne til afstemning ved generalforsamlingen 2022. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §7 Hæftelse godkendes som foreslået. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §8 Økonomi, regnskab og revision godkendes som foreslået. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §9 Vedtægtsændringer og ophævelse godkendes som foreslået. 

 

Forslag til vedtægtsændringer til §10 Ikrafttræden godkendes som foreslået. 

 

Ad. 7) Valg af medlemmer til Det lægelige uddannelsesudvalg 

Der vælges iht. aktuelt gældende vedtægter, dvs. forud for de under punkt 6 vedtagne ændringer, da de 

vedtagne ændringer først sker med ikrafttrædelse fra næste generalforsamling. 

Følgende ønsker at opstille: 

Sanne Okkels Birk Lorenzen 

Jette Videbæk 

Lise Thamsborg, hovedkursuslederassistent 

Karin Hansen 

Ditte Munkedahl 

Julie Skinneholm 

Pierre Viala 

Dorte Rubak 

Anita Sørensen 

 

Boks 2: Bestyrelsens ændringsforslag til §6 Øvrige udvalg 

Såfremt udvalgene kan etableres, Bestyrelsen nedsætter bestyrelsen følgende øvrige udvalg: 

 Forskningsudvalg 

 Efteruddannelsesudvalg 

 Årsmødeudvalg 

 YSAM-udvalget 

 

Bestyrelsen godkender kommissorium, herunder sammensætning samt udpeger medlemmer til udvalgene. 

 

Stk 1 Stk. 2 

Andre udvalg, herunder YSAM,  kan nedsættes af bestyrelsen. 

 

Stk. 3 

Kandidater til udvalgene kan melde deres kandidatur ved den årlige generalforsamling. Herefter nedsætter 

bestyrelsen udvalgene i henhold til de respektive kommissorier mv. 
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Alle vælges. 

 

Øvrige medlemmer i kraft af deres tillidsposter er:  

Kirsten Fonager, ansvarlig for forskningstræningskurser 

Mette Malling, PKL VU Øst og hovedkursusleder 

 

Ad. 8) Valg af bestyrelse 

Medlemmer af bestyrelsen som er villige til genvalg frem til næste generalforsamling, og som vælges er: 

 Mette Lund Jespersen (som ordinært medlem) 

 Karsten Thielen (som ordinært medlem) 

 Martine Aabye (som ordinært medlem) 

 Anne Hansen (som suppleant) 

 Dorte Rubak (som suppleant) 

 

Medlemmer af bestyrelsen som er villige til genvalg frem til generalforsamling 2023, og som vælges er: 

 Dorthe Goldschmidt 

 Marianne Jespersen 

 Eva Benfeldt 

 

Som uddannelsessøgende læge frem til 2023 opstiller og vælges 

 Karin Hansen 

 

Ad. 9) Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

 
Martine Aabye, referent 

12. oktober 2021 

 


