Referat
Generalforsamling DASEM 24. 04. 2021, videokonference, kl. 13 – 15
Betinget af møderestriktioner pga. CoVID epidemien bliver forsamlingen holdt som
videokonference.
Deltagere: ved valg til bestyrelse 28 stemmeberettigede deltager

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent:
Referent:

Britta Ørnfelt Lund
Matthias Giebner

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er blevet rettidigt varslet og
indkaldt.
Ingen nye emner til eventuelt.
2. Formandens beretning.
Bestyrelsens skriftlige årsrapport er blevet udsendt til medlemmerne med
indkaldelsen.
Bestyrelsens arbejde har været meget handicappet af restriktionerne i
sammenhæng med Covid epidemien. Meget af aktiviteten er blevet afviklet
igennem videomøder.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med de fire indsatsområder arbejdsmiljø,
kommunikation, rekruttering og faglighed / NBV.
I juni måned holdes der igen mikrointernat for bestyrelsen og interesserede
medlemmer; hovedemner er igen de fire arbejdsområder.
DASEM har nu overtaget ejerskab for Dansk Tidskrift for Akutmedicin til 100%;
DAENA er fortsat med i projektet hvad der angår indhold, selskabet kan dog ikke
bidrage til tidskriftets økonomi. Omkostningerne beløber sig på ca. 20.000 kr. per
år. Den finansielle støtte ved Trygfonden er løbet ud nu efter 3 år.

Bestyrelsen anser tidsskriftet som et væsentligt element i den faglige
kommunikation. Med stigende antal af HU læger regner man med flere indlæg.
Bestyrelsen opretter en funktion for en kontaktperson fra bestyrelsen til tidsskriftet.
Der er ingen spørgsmål fra forsamlingen til formandens beretning.
3. Beretning fra udvalg.
Den skriftlige beretning fra udvalgene er udsendt til medlemmerne med
indkaldelsen.
Arbejdet i udvalgene har som alt andet være præget af CoVID situationen.
Der er ingen spørgsmål fra forsamlingen til emnet.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Kasserer Gerhard Tiwald præsenterer og gennemgår regnskabet.
Rapporten fra Brands Revision foreligger med positiv konklusion.
Der er et lille tilbagegang i medlemsantal og dermed lidt nedsatte
kontingentindtægter.
Årsmødet 2020 skulle aflyses med kort varsel pga. af restriktioner; dette medførte
omkostninger til hotellet, stort 100.000 kr. Den store, ikke planlagte udgift
kompenseres ved de mange besparelser som er konsekvens af møderestriktioner.
Årets resultat: kr.
Likvide midler: kr.
Egenkapital: kr.

42.046
467.668
379.926

Trygfondens konto (tidsskrift)og Astra Zeneca konto (sponsorat) bliver lukket til
2021.
Ingen moms beløb, da vi ikke solgte sponsorater i 2020.
Regnskabet er godkendt af forsamlingen uden anmærkning.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra
medlemmerne.
Bestyrelsen stiller forslag til medlemsrabat – se nedenstående.

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om medlemsrabat for dobbelt
medlemskab i YDAM og DASEM.
Samlet kontingent skal ligge i samme højde som DASEM kontingent.
Dermed forslag om kontingent for YDAM medlemmer ved indmelding i DASEM :
500 kr. (plus kr. 200 for medlemskabet i YDAM) . Det lidt nedsatte
kontingentindtægt vil formodentlig kompenseres ved flere medlemmer.
Forslaget er vedtaget af forsamlingen.
6. Vedtagelse af budget.
Gerhard Tiwald, kasserer:
Forslag for 2022 ligner meget 2021.
Der er regnet med vedvarende kontingentindtægter, årsmøde skal dækkes med
sponsorater og gebyrer, udgifter til DASEM planlagt til kun kr. 10.000
Tidsskriftets omkostninger ca. kr. 20.000.
Lønudgifter til DASEM’s administrative sekretær, timelønnet, ca. kr. 20.000
Bestyrelsesmøder og mikrointernat forventes holdt fysisk med øgede udgifter i
forhold til 2021.
Budgetforslag for 2022 med planlagt resultat af plus kr. 7.000.
Ingen kommentarer fra forsamlingen, budgettet for 2022 er godkendt.

7. Valg til Bestyrelsen.
1. Nuværende formand Henrik Ømark er ved forrige generalforsamling
valgt for en 2-årig periode.
2. Den øvrige bestyrelse består af 8 ordinære bestyrelsespladser, hvoraf
2 pladser er forhåndsallokeret til YDAM, samt 3 suppleanter. Følgende
bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke: Matthias Giebner, Jens
Rasmussen og Louis Harder.
3. Til de øvrige 6 bestyrelsespladser og 3 suppleantpladser søger
følgende genvalg:
1.
2.
3.
4.
5.

Halfdan Lauridsen
Gerhard Tiwald
Christian Skjærbæk
Sandra Langsted
Marc Ludwig

6. Dea Kehler
Følgende medlemmer stiller op til nyvalg:
7. Mads Mouritsen
8. Lasse Paludan
9. Anh – Nhi Huynh
Kort præsentation af alle kandidater.
Der stemmes med elektronisk afstemningssystem.
Der gennemføres omvalg, idet der ikke var alle tilstedeværende der havde fået
linket pga. tekniske problemer. Resultaterne af første valgforsøg var ikke nogen
bekendt inden omvalg.
Der er valgt til bestyrelsen:
Sandra Nima Langsted
Gerhard Tiwald
Anh – Nhi Thi Huynh
Christian Skjærbæk
Halfdan Lauridsen
Mads Mouridsen
Som suppleanter:
Dea Kehler
Lasse Paludan Bendsen
Marc Ludwig
Formanden byder de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter velkommen og
takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.
Formanden indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde i uge 19 eller 20.

8. Valg af revisor
Brands Revision genvalgt som revisor.
Flere deltagere udtrykker deres tak for et godt møde og et godt årsmøde.
Husk DEMC 2021 på 14. / 15. oktober 2021 i København.
9. Eventuelt.
Der drøftes et eventuelt pensionistkontingent til DASEM.
Skal indkomme som forslag til GF i 2022.
Forespørgsel om mulighed for at melde sig ind DASEM uden om lægeforeningens
hjemmeside, som man skal være medlem i for at kunne komme på
lægeforeningens hjemmeside og indmelde sig.
En opgave for den nyvalgte bestyrelse at undersøge det.
Dirigenten takker deltagerne og lukker generalforsamlingen.

