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1) Valg af dirigent.  

Pascal Magnussen blev valgt til dirigent.  

2) Beretning. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formand Steen Villumsen. Her blev årets 

aktiviteter inklusiv kurser og videnskabelig aktiviteter, samt forberedelse af selskabets nye 

hjemmeside, der snart går i luften fremlagt. Det blev foreslået at beretningen ligeledes 

sendes ud til medlemmerne, hvilket blev vedtaget. 

3) Regnskab. Fremlæggelse af regnskabet, som endte med et overskud 55496,68 kr og 

selskabet har således pt. en beholdning på 289.238,61 kr. Trods ekstra udgifter til 

hjemmeside og årsmøde i det indeværende år, var der enighed om at stræbe mod at øge 

aktivitetsniveauet, og ikke akkumulere yderligere beholdning. Alternativt at kigge på 

kontigentnedsættelser til næste år. 

4) Godkendelse af nye medlemmer. Der er aktuelt 241 medlemmer af selskabet, hvilket er 

relativt stabilt. Der var flertal for at bestyrelsen til næste GF forbereder et ændringsforslag 

til vedtægterne, således at dette punkt udgår fremover.  

5) Fastsættelse af kontigentsats. Det blev vedtaget at kontigentsatserne fastholdes. Se i 

øvrigt diskussionen under regnskab. Vedrørende firmamedlemskaber: Det blev vedtaget at 

bestyrelsen forbereder en vedtægtsændring således at det ikke længere fremgår at det er 

muligt for firmaer at oprette firmamedlemsskaber, men at det fortsat vil være muligt for 

ansatte i private firmaer at være individuelle medlemmer på lige for med alle andre. 

6) Valg til bestyrelsen: Dorthe Houe trak sig fra bestyrelsen i 2017, hvorfor Camilla Holten 

Møller blev rykket op fra suppleant til fuldt medlem og samtidig blev kasserer. På valg var 

Sekretær Naja Zenius Jespersen (genvalgt) 

Desuden stillede praktiserende læge Peter Krebs op og blev valgt til den ledige suppleant 

plads. Tillykke og velkommen. 

Bestyrelsen består således nu af: Steen Villumsen ( formand), Naja Zenius Jespersen ( 

sekretær), Camilla Holten Møller (kasserer), Anders Koch (medlem), Lasse Vestergaard 

(medlem) Peter Krebs (suppleant), Sanne Jespersen suppleant. 

7) Evt. Camilla Holten Møller fortalte om selskabets nye facebookside, der er tænkt som et 

åbent debat og informationsforum, det er pt. en åben gruppe som man blot kan melde sig 

ind I. 
 


