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Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab.
Fredag, den 22. september 2006 kl. 17.00 på Hindsgavl Slot.
1. Valg af dirigent og referent
Ane Marie Thulstrup blev valgt til dirigent og Helle Trolle til referent.
2. Formandens beretning
Skriftlig beretning udsendt i sidste nummer af DESorientering.
Niels Keiding efterlyste forskningstræning – er det noget DES kan arrangere?
Ane Marie Thulstrup spurgte til selskabets holdning til specialselskaber.
Der arbejdes i øjeblikket på evt at danne et Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi.
Simon Francis Thomsen er en af initiativtagerne til et Genetisk Selskab. Man holder et møde
5.10.2006 om evt dannelse af et sådan selvstændigt selskab. Simon ser helst, at det bliver i
regi af DES evt som et forum under DES.
Ulrik forslog et forum for perinatal epidemiologi også under DES.
Niels Keiding: Genetisk Epidemiologi er et meget vigtigt felt, som jeg håber, kan komme ind
under DES. Der findes også en parably-organisation = Dansk Selskab for Folkesundhed,
hvilket ikke er et forskningsmæssigt videnskabeligt selskab, hvorimod DES er et
forskningsmæssigt videnskabeligt selskab.
Allan Linneberg: Selskabet har fået en henvendelse fra Finn Kamper Jørgensen vedr. evt
indragelse af DES under Dansk Selskab for Folkesundhed. Bestyrelsen ønsker at bibeholde
selskabet som nu, medmindre Finn Kamper Jørgensen kan overbevise os om noget andet.
3. Udvalgsberetninger
Intet til dette punkt.
4. Indkomne forslag
Genfremsættelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som blev vedtaget ved
generalforsamlingen den 2. september 2005, hvor der ikke var mindst ¼ af foreningens
medlemmer til stede.
§4 første punktum: Bestyrelsen består af fem medlemmer samt redaktøren af
DESorientering, ændres til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt redaktøren af
DESorientering, derudover vælges en suppleant. Motivering: Det er før sket, at medlemmer
får andre arbejdsmæssige udfordringer og derfor har haft vanskeligt ved at tage del i
bestyrelsesarbejdet, derfor foreslår bestyrelsen, at der vælges en suppleant til bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
Michael gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Der var kommentarer til prisen for årsmødet på Hindsgavl Slot. Bestyrelsen skal prøve at
finde en billigere løsning.
Evt. legatpladser til unge forskere.
Kontingent er nu 175 kr/år.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes op til 225 kr/år.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse
Michael Davidsen blev valgt for to år.
Tina Kold Jensen blev valgt for to år.
Simon Francis blev valgt til suppleant.
Klaus Rostgaard blev valgt som revisor for to år.
7. Nedsættelse af udvalg.
Intet til dette punkt.
8. Evt
Opfordring til at forsøge at få flere til at deltage i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kunne evt flyttes til 18.00 – 17.00, derudover kunne der evt serveres et
glas vin. I år var 22 mødt op til generalforsamlingen.
Emner til næste årsmøde:
Kognitive funktioner
Forsigtighedsprincippet
Biomarkører
Genetisk epidemiologi
Kausale modeller
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