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Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab.
Fredag, den 28. september 2007 kl. 17.00 på Hindsgavl Slot.
1. Valg af dirigent og referent
Torben Jørgensen blev valgt til dirigent og Helle Trolle til referent.
2. Formandens beretning
Skriftlig beretning udsendt i sidste nummer af DESorientering.
Supplerende til den skriftlige beretning orienterede Ulrik om, at hjemmesiden ikke er
opdateret, Helle skal på kursus.
Det hat tidligere været på tale, at DES skulle gå aktivt ind og arrangere speciallægekurser.
Rent praktisk er det ikke muligt andre steder end i Region Nordjylland. Det er dog lagt på
hylden pt.
Ingen kommentarer til beretningen.
Torben Jørgensen kommenterede hjemmesidens forsidebillede.
Beretningen blev godkendt.
3. Udvalgsberetninger
Intet til dette punkt.
Simon Francis Thomsen orienterede om et nyt tidsskrift……
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
Michael gennemgik regnskabet.
Torben Jørgensen spurgte, om der er krav til formuens størrelse og tilføjede at det er en god
idé, at formuens størrelse svarer til prisen på årsmødet.
Dorte Kjær ville gerne vide lidt om udgift til sekretariatet. Er det muligt at spare lidt der og i
stedet lade Lægeforeningen tage sig at noget af det.
Svend Juul kommenterede regnskabsperioden.
Fremover er regnskabsåret 01.08. – 31.07.
Regnskabet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse
Ulrik Schöler Kesmodel blev genvalgt for to år.
Allan Linneberg blev genvalgt for to år.
Mads Kamper Jørgensen blev genvalgt for to år.
Simon Francis Thomsen blev valgt for to år.
Ellen Aagaard Nøhr blev valgt som suppleant for to år.
Gerda Engholm blev genvalgt som revisor for to år.
7. Nedsættelse af udvalg.
Man vil arbejde på et udvalg til et nyt tidsskrift.
8. Evt
I år var 19 mødt op til generalforsamlingen.
Emner til næste årsmøde:
Fedme – herunder børns fedme.
Hormonforstyrende stoffer.
Arbejdsrelateret stress og depression.
Kausalitet – årsag og virkning.
Dårlig ryg og ryggener.
Graviditet.
Hvad er evidensen for mange af de offentlige anbefalinger.
Motion.
Interventionsforskning.
Hvis to emner – det ene metode, det andet fagspecifikt, evt et mix, så man undgår, at nogle
kun melder sig til den ene dag.
Fri foredrag og posterpræsentation er godt.
Formanden takkede for god ro og orden.
/Helle Trolle

