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Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab.
Fredag, den 18. september 2009 kl. 17.00 på Hindsgavl Slot.
1. Valg af dirigent og referent
Bernard Jeune blev valgt til dirigent og Helle Trolle til referent.
2. Formandens beretning
Skriftlig beretning er udleveret på generalforsamlingen og trykkes i næste nummer af
DESorientering.
Supplerende til den skriftlige beretning orienterede Ulrik om at
bestyrelsen har benyttet sig af Skype i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Hjemmesiden er kommet op at stå igen, hvilket er rigtig godt.
Sidste år var der ønske om at holde andre møder end årsmødet. Man holdt i april et
symposium, der var rigtig godt besøgt.
Hvis der er nogen, der har forslag til møder, må man endelig sige til.
Ingen kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
3. Udvalgsberetninger
Intet til dette punkt.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
Ellen gennemgik regnskabet.
Hindsgavlmødet gav sidste år et underskud på 75.416,40 og Selskabets formue er nu på
211.855,22.
Bred diskussion om Årsmødet, flere forslag bl.a. andre dage end fredag/lørdag, andet
tidspunkt på året – april/maj, holde det et andet sted. Vigtigt at få flere deltagere. Evt
sponsorer. Man skal tænke sig om ændringen skal være allerede fra 2010.
Hotel Storebælt??
Man kunne evt spørge medlemmerne om, hvorfor de ikke er kommet i dag.
Regnskabet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse
Ulrik Schiøler Kesmodel blev genvalgt for to år.
Allan Linneberg blev genvalgt for to år.
Mads Kamper Jørgensen blev genvalgt for to år.
Mette Juhl valgt for to år.
Birgitte Frederiksen blev valgt som suppleant i to år.
Gerda Engholm blev genvalgt som revisor for to år.
7. Nedsættelse af udvalg.
Der er intet til dette punkt.
8. Evt
I år var 15 mødt op til generalforsamlingen.
Et overordnet emne der løber over flere dage
Kausale modeller
Metode
Halvanden time er lang tid til et foredrag.
Formanden takkede for god ro og orden.
/Helle Trolle

