
Referat for Ordinær Generalforsamling i 
Dansk Dermatologisk Selskab 

Lørdag d. 9. maj, 2015 kl. 12.30 
Marselisborg Hospital, Dermatologisk Afd. 

1. Valg af dirigent.
Peter Andersen vælges som dirigent. Han bekræfter at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Vi er
beslutningsdygtige.

2. Formandsberetning.
Eva Benfeldt kunne ikke være tilstede, Rikke Skøt Cvetkovski overtager og der fremvises en video,
som Eva Benfeldt har lavet.  Formandsberetningen genemgås (se evt denne på DDS’s
hjemmeside). Der har bla været afholdt 6 bestyrelsesmøder og en række email-diskussioner
ligesom der er besvaret henvendelser fra diverse instandser.
Hjemmesiden dds.nu har været nede mange gange, dette får højeste prioritet fremover.
I 2013 startede en revision af specialeplanen for dermato-venerologien og denne er kommet ihus.
Der er udført en revision af målbeskrivelse for dermato-venerologi.  Vi har store forventninger til
denne – de sidste ændringer skal godkendes i sundhedsstyrelsen.
Der har været arbejdet med en ny faglig profil og ansættelsesproces for
hoveduddannelsesstillingerne. Denne bliver lanceret i juni 2015.
Det kommende år skal der bla arbejdes med

- Et medlemssurvey om bla kosmetisk dermatologi, om ønskede emner til efteruddannelsen,
om vigtige udfordringer for dermatologien.

- Uddeling af op mod 1 million kr. fra DDS formuen til forskning.
- Medindragelse af patienter i behandlingen og patientforeningernes rolle.

Spørgsmål fra Malene Vestergaard: hvor stor en del af arbejdstiden bruges til kosmetisk 
behandling hos de enkelte dermato-venerologer. Man vil foreslå, at  dette kommer med i 
spørgeskemaundersøgelsen. 

3. Beretninger fra DDS-nedsatte udvalg.
Intet.

4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling.
Der har ikke været nogen indkomne foreslag.

4.1. Nye medlemmer 



Til selskabet er foreslået følgende nye ordinære medlemmer: 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum stillet af Mette Mogensen og Preben Løvgreen 
Rasmus Overgaard Bach stillet af Uffe Koppelhus og Henrik Kralund 
Til selskabet desuden foreslået følgende nye ekstraordinære medlemmer: 
Jonas Lundmark, Eli Lilly Sweden AB stillet af Claus Zachariae og Lone Skov. 
Fräs Anna Andersson, Eli Lilly Sweden AB stillet af Claus Zachariae og Lone Skov. 
 
Velkommen til alle. 
 
4.2. Æresmedlemmer foreslået: Else Lyngsøe Svejgaard og Kristian Thestrup-Pedersen 
 
Vi klapper af disse. 
 
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, ved DDS-kassereren Jesper Elberling. 

Fint sundt årsregnskab for 2014– balancerer med et lille overskud. Formue på 6.855.000 kr. De 
flere renteindtægter skyldes, at en stor del af midlerne har været bundet på 3-årige højrentekonti 
i forskellige pengeinstitutter. Bindingen udløber i det kommende år og pga den generelt lave rente 
forventes et betydeligt fald i formueafkastet fremover.  

1. Kristian Thestrup-Pedersen spørger til om man har diskuteret om DDS skal være et rigt 
selskab – Svar fra JE: Ja, vi har diskuteret det. Vi ønsker at uddele flere midler. I dag har vi 
dog kun DDS’s forskningsfond til uddeling, og denne giver et dårligt afkast. DDS kan godt 
uddele egne midler, men bør bevare nogen formue, således at der er råd til at gennemføre 
efteruddannelseskurset hvis mulighederne for sponsorindtægter bortfalder. 

2. Mette Deuleran foreslår mulighed for flere kurser – fx neglekirurgikursus. JE fortæller at 
det er besluttet at støtte - specialistkurser med op til 30.000 kr pr dermatolog, som får 
forhåndsgodkendt fagområdeuddannelse inden for allergologi (JE er dog ikke selv omfattet 
denne ordning). Ordning omfatter også kirurgi og pædiatri såfremt der oprettes 
fagområdeuddannelser her.  

3. Ulla Søderberg er enig i at pengene kunne bruges på relevante efteruddannelses kurser. 

Regnskabet har været gennem og godkendt af ekstern og intern revision – tak til Bo Lastheim og 
Jens Thormann for deres indsats – Jens Thormann stopper som intern revisor. Vi siger tak for 
mange års indsats og der udleveres blomster. 

Valg af revisorer: Bo vil gerne fortsætte samt Ane Ahm Pedersen. Vedtaget. 

 
6. Fastsættelse af kontingent:  
DDS bestyrelsen foreslår uændret kontingent 700,- per år. 
Vedtaget. 
Uddelelse af DDS legater – legat til Line Kibsgaard (14000 kr) og Lene Kiilberg Larsen (36000 kr). 
 
7.Godkendelse af den afholdte elektroniske afstemning vedr. posten kommende formand, 
sekretær og webmaster. 
Der var ingen afstemning, da der kun var det antal opstillede som der skulle bruges. 



 
8. Generalforsamlingen godkender den afholdte elektroniske afstemnings procedure. 
Godkendt. 
 
9. Resultatet af den elektroniske afstemning af valg af formand og bestyrelse godkendes af 
generalforsamlingen. 
Godkendt. 
 
Nye bestyrelsesmedlemmer: Lone Skov (kommende formand), Marianne Hald (webmaster), Anne 
Toftegaard Funding (sekretær), Rikke Skøt Cetkovski (næstformad). 
 
10. Valg af revisorer 
Er foretaget under punkt 5. 
 
11. Eventuelt 
Intet. 
 
 
Referant: 
Anne Toftegaard Funding 
Århus den 10/5-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


