Referat fra DSAK Generalforsamling den 22. september 2017
Hotel Hesselet, Nyborg

Valg af dirigent og referent: Martin Poulsen blev valgt. Der var indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen og 27 medlemmer deltog.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning: André Wettergren havde inden mødet
udsendt beretning og den blev enstemmigt godkendt af medlemmerne.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Thomas Kjærgaard Larsen gennemgik årsregnskabet
samt næste års budget og begge blev enstemmigt godkendt af medlemmerne.
Fastsættelse af kontingenter: Kontingentet fortsætter uændret
Valg til bestyrelsen: Esben Iversen, Ulf Henrik Sigild og Thomas Kjærgaard Larsen faldt alle for tidgrænsen på de 4 år og trådte ud af bestyrelsen. Mads Mark, Anders Bak Christensen og Marianne
Bille Wegmann trådte ind i bestyrelsen efter enstemmig godkendelse af medlemmerne
Formanden var også på valg og blev enstemmigt genvalgt af medlemmerne.
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant: Revisorer Søren Munch og Kim Jensen ønskede at
fortsætte og det blev enstemmigt godkendt af medlemmerne
Valg af uddannelsesudvalg (UUV): Kirsten Hougaard og Lotte Rothmann ønskede at træde ud af
UUV. Pia Jensen og Jan Struckmann ønskede at træde ind i UUV og dette blev enstemmigt
godkendt af medlemmerne.
Eventuelt: André Wettergren bragte emnet om sponsorerede heldagsmøder i DSAK regi op.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af et firma, der ønsker at betale for foredragsholder (evt
udenlandsk) og for afholdelsen af mødet på hotel el.lign mod at have en stand på mødet. De vil
ikke have indflydelse på valget af foredragsholder eller mødets emne. Inden bestyrelsen siger ja til
et sådan arrangement ville man høre medlemmernes holdning, og alle medlemmer var enige i at
der ikke ville være interessekonflikter, og at bestyrelsen har mandat til at arrangere sponsorerede
møder.
Det første heldagsmøde er planlagt til fredag den 24. november 2017 kl 9 – 16 i Domus Medica.
Dette vil dog blive afholdt af DSAK selv uden støtte fra firma.
Martin Poulsen oplyste at forum på hjemmesiden vil blive opgraderet med en ny mail-funktion, da
der har været nogle problemer med det nuværende i form af manglende overskuelighed af
udsendte mails samt at ikke alle medlemmer har modtaget korrespondance fra forum. Der var
ellers tilfredshed med den nye hjemmeside der nu har været oppe og køre i 1 år.

Der var medlemmer der undrede sig over at DKO skal godkende det faglige indhold af møder som
DSAK medlemmer deltager i (f.eks. Norgine mødet i maj måned). DSAK må betragtes som et
videnskabeligt selskab hvor bestyrelsen på lige fod med DKO bør kunne godkende det faglige
indhold af møder, kurser o.lign. Jacob W. Fristrup vil kontakte lægeforeningen og Pia Wissing i
Fonden for at få en afklaring.
Martin Poulsen

