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REFERAT 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Arne Poulstrup 

Referent: Jan Greve 

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 

henhold til selskabets vedtægter 

 

2. Formandens beretning 

Beretningen blev aflagt mundtligt ved formanden for DASAMS, Ulrik Steen, og udleveret 

skriftligt på mødet. Beretningen vedlægges referatet. 

 

Beretningen blev godkendt uden ændringer 

.  

3. Beretning fra udvalg 

Uddannelsesudvalget: 

Beretningen blev aflagt mundtligt ved formanden for DASAMS lægelige 

uddannelsesudvalg, Anita U. Sørensen. Beretningen vedlægges referatet. 

 

Beretningen blev godkendt uden ændringer 

 

Hindsgavl-udvalget: Der har været stor aktivitet i udvalget op til årsmødet. Der er i det 

kommende år brug for 3-5 nye medlemmer. 



 

To medlemmer fulgte opfordringen på mødet, men der kan være mulighed for 

ydereligere medlemmer, der ønsker at deltage. 

 

Der var ikke yderligere udvalg. 

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab var udsendt til alle medlemmer. Kasserer i DASAMS, Jan Greve præsenterede 

regnskabet med en oplysning om, at regnskabet giver plads til aktivitetsøgning i 

selskabet og opfordrede til, at muligheden for tilskud udnyttedes. 

 

Formanden oplyste, at det er muligt for medlemmer, der ikke kan opnå dækning af 

udgifter til deltagelse i årsmødet fra arbejdspladsen, at søge om tilskud. Dette kunne fx 

gælde for studerende. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastsat til uændret 500 kr. årligt. 

 

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

a. Fremtidigt samarbejde med arbejdsmedicinerne. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat på 

seneste generalforsamling var udsendt til alle medlemmer på forhånd. 

Marie Brasholt, der har været tovholder for arbejdsgruppen præsenterede rapporten. 

Arbejdsgruppen havde bevidst afholdt sig fra at fremlægge egentligt beslutningsforslag, 

men havde holdt sig til at fremlægge fordele og ulemper ved nuværende organisering og 

evt. organisering i et nyt fælles selskab og speciale samt til at beskrive forskelle og ligheder. 

 

Herefter arbejdede generalforsamlingsdeltagerne i grupper med rapporten og med 

argumenter for og imod en fusion. 

Nogle pointer fra gruppearbejdet: 

Fordele ved fusion: 

- større fleksibilitet i arbejdsmarkedet 

- bedre tilpasning til et arbejdsmarked i bevægelse (særligt socialmedicinens udvikling) 

- mulighed for større indflydelse via større medlemsskare 

- mulighed for at profitere af hinandens styrker, fx omkring forskning 

- mulighed for fælles initiativer på efteruddannelsesområdet 

- mulighed for større årsmøder med øget aktivitet 

Ulemper ved fusion: 

- problemer med uklar identitet og profilering 

- forskelle i udgangspunkt omkring grundlæggende sundhedsmodel og tilgang 

- forskelle i arbejdsmetoder 

- forudsiger problemer med at lave en målbeskrivelse, der kan spænde over alle dele af et 

nyt fælles speciale 

- for stort ressourceforbrug på indre udvikling og fusion kan hindre fokus på det 

udadvendte 



 

Andre bemærkninger: 

- bred opfordring til øget samarbejde, hvor det er muligt, frem for egentlig fusion nu 

(prøvehandlinger på udvalgte områder), fx fælles årsmøde, forskningsseminar, fælles 

høringssvar, efteruddannelsesinitiativer, videreuddannelse 

- det gælder om at finde områder, hvor vi kan berige hinanden frem for at fokusere så 

meget på det strukturelle 

 

Hovedkonklusionen var, at Bestyrelsen opfodres til at arbejde videre på baggrund af 

rapporten og Generalforsamlingens tilkendegivelser om ønske om større samarbejde, men 

ikke på nuværende tidspunkt arbejde mod egentlig fusion. Bestyrelsen skal herunder træffe 

beslutning om den videre proces.  

 

 

7. Valg af medlemmer til Det lægelige Uddannelsesudvalg 

Der er ikke tale om egentligt valg, idet interesserede medlemmer alle har mulighed for at 

deltage. Karin Meyer har valgt at udtræde. Emma Helledie træder ind i udvalget. 

 

8. Valg af bestyrelse 

Formanden, Ulrik Steen, var på valg og blev genvalgt. 

Catherine Bjerre og Dorthe Wandall udtræder af bestyrelsen. 

Marie Brasholt og Bolette Søborg blev valgt til bestyrelsen 

Louise Rabøll udtræder som suppleant, og Marie Brasholt ophører som suppleant, da hun 

blev valgt til bestyrelsen. 

Synne Øhrberg Schou (uddannelsessøgende) og Ann-Kerstin Reng blev valgt som suppleanter 

 

9. Eventuelt 

Næste årsmøde afholdes på Hindsgavl 21. – 22. maj 2015. 

Emner til næste års tema efterlyses og bedes indsendt til bestyrelsen.  


