
Referat	  for	  Ordinær	  Generalforsamling	  i	  Dansk	  Dermatologisk	  Selskab	  

Lørdag	  den	  16.4.2016	  kl	  12.45	  

Hudafdeling	  I	  og	  Allergicentret,	  Odense	  Universitetshospital.	  

1. Valg	  af	  dirigent

a. Peter	  Andersen	  vælges	  som	  dirigent.	  Han	  bekræfter	  at	  generalforsamlingen	  er
lovlig	  indkaldt.	  Vi	  er	  beslutningsdygtige.

2. Formandsberetning
a. Eva	  Benfeldt	  er	  afgående	  formand.	  Lone	  Skov	  er	  kommende	  formand.	  Eva	  Benfeldt

gennemgår	  formandsberetningen	  (se	  evt	  denne	  på	  www.DDS.nu)	  .	  Der	  har	  været

afholdt	  6	  bestyrelsesmøder	  og	  en	  række	  email-‐diskussioner	  ligesom	  der	  er	  besvaret
henvendelser	  fra	  diverse	  instanser.	  Eva	  Benfeldt	  fortæller	  om	  formandsarbejdet,
som	  hun	  har	  været	  glad	  for.	  Der	  har	  været	  mange	  forespørgsler	  og	  udfordringer.

b. Der	  har	  i	  det	  forgange	  år	  bla	  været	  arbejdet	  med

i. Hjemmesiden,	  som	  nu	  er	  velfungerende.

ii. Flere	  guidelineudvalg	  er	  nedsat.

iii. Tildeling	  af	  DDS-‐midler,	  som	  netop	  er	  uddelt.
iv. Medlemssurvey’en	  som	  bla	  viste	  stor	  tilfredshed	  med	  DDS-‐møderne	  og

efteruddannelsen.

DDS	  har	  fået	  kritik	  fra	  medlemmerne	  for,	  at	  der	  ved	  nedsættelse	  af	  udvalget	  til	  udfærdigelse	  af-‐
Urticaria	  guideline	  kun	  deltog	  medlemmer,	  som	  var	  tilknyttet	  industrien	  i	  relation	  til	  urticaria.	  
DDS-‐bestyrelsen	  har	  derfor	  besluttet,	  at	  det	  fremover	  tilstræbes	  at	  højst	  50%	  af	  medlemmerne	  i	  et	  
udvalg	  har	  tilknytning	  (specielt	  i	  forhold	  til	  Advisory	  Boards)	  til	  industrien	  indenfor	  det	  



pågældende	  område	  og	  specielt	  at	  formanden	  ikke	  har	  denne	  tilknytning.	  Bestyrelsen	  vil	  
revurdere	  dette	  løbende.	  

Der	  var	  kommentarer	  fra	  Lars	  Iversen,	  Mette	  Deuleran	  og	  Christian	  Vestergaard	  vedrørende	  dette.	  

C	  Vestergaard	  oplyser	  at	  DDS-‐bestyrelsen	  forud	  for	  nedsættelsen	  af	  pågældende	  urticaria-‐
udvalget	  kendte	  til	  udvalgsmedlemmernes	  tilknytning	  til	  industrien.	  	  

Tilknytningen	  til	  industrien	  diskuteres.	  Det	  pointeres	  fra	  flere,	  at	  der	  også	  er	  en	  gavnlig	  effekt	  af	  

relationen	  til	  industrien	  –	  specielt	  i	  forhold	  til	  efteruddannelse	  og	  forskningssamarbejde.	  Der	  
udtrykkes	  bekymring	  for,	  om	  de	  rigtige	  personer	  kan	  rekrutteres	  til	  udvalgene,	  hvis	  man	  laver	  den	  

pågældende	  restriktion.	  	  

	  
3. Beretninger	  fra	  DDS-‐nedsatte	  udvalg	  

a. Helle	  Kiellberg	  informerer	  om	  at	  Venerea-‐udvalget	  har	  deltaget	  i	  revideringen	  af	  

Sundhedssyrelsens	  ”Anbefalinger	  om	  forebyggelse,	  diagnose	  og	  behandling	  af	  
seksuelt	  overførbare	  infektioner”.	  Det	  besluttes,	  at	  denne	  skal	  lægges	  på	  

hjemmesiden.	  

	  
4. Rettidige	  indkomne	  forslag	  til	  sagers	  behandlinger.	  

a. Rikke	  Bech	  optages	  som	  nyt	  medlem.	  Rikke	  er	  proponeret	  af	  Mette	  Deuleran	  og	  
Lars	  Iversen.	  Velkommen	  til	  Rikke.	  

	  

5. Aflæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab,	  ved	  DDS-‐kasseren	  Jesper	  Elberling	  
a. Der	  har	  i	  år	  været	  et	  lille	  underskud	  i	  år	  på	  ca	  60.000	  kr.	  Det	  skyldes	  bla	  

ekstraudgifter	  til	  administration	  af	  hovedkurser,	  udvalgsarbejde,	  efteruddannelse	  
og	  formandens	  deltagelse	  i	  verdenskongressen.	  I	  mange	  år	  har	  der	  været	  en	  
akkumulering	  af	  penge	  i	  DDS.	  Generelt	  er	  der	  tale	  om	  et	  sundt	  regnskab.	  

a. Regnskabet	  har	  været	  gennem	  og	  godkendt	  ekstern	  og	  intern	  revision	  –	  tak	  til	  Bo	  

Lastheim	  og	  Ane	  Ahm	  Petersen	  

Henrik	  Sølvsten	  spørger	  til	  indtægter/udgifter	  fra	  Munkebjerg.	  Disse	  kan	  ikke	  umiddelbart	  læses	  

ud	  af	  regnskabet.	  Der	  er	  et	  ønske	  fra	  de	  fremmødte	  om	  at	  indtægter	  og	  udgifterne	  fra	  

Munkebjergmødet	  specificeres	  mere	  præcist	  i	  regnskabet.	  

	  

6. Fastsættelse	  af	  kontingent	  

a. DDS-‐bestyrelsen	  foreslå	  uændret	  kontingent	  på	  kr.	  700,-‐	  per	  år,	  idet	  vi	  forventer	  et	  

balanceret	  regnskab	  næste	  år.	  Dette	  vedtages.	  

	  

7. Godkendelse	  af	  den	  elektroniske	  afstemning	  vedrørende	  posten	  kommende	  kasserer	  



a. Den	  elektroniske	  afstemning	  godkendes.	  Carsten	  Sauer	  Mikkelsen	  og	  Jesper	  

Elberling	  har	  begge	  stillet	  op	  til	  posten	  som	  kasserer	  i	  DDS.	  Afstemningen	  foregik	  

elektronisk	  via	  Doodle.	  Der	  var	  157	  der	  deltog	  i	  afstemningen.	  Der	  er	  generel	  
tilfredshed	  med	  den	  måde	  afstemningen	  forløb	  på.	  	  

	  

8. Resultatet	  af	  den	  afholdte	  elektroniske	  afstemning	  
a. Jesper	  Elberling	  er	  genvalgt	  som	  kasserer.	  

	  

9. Valg	  af	  revisorer	  

a. Bo	  Lasteheim	  og	  Ane	  Ahm	  Petersen	  genopstiller	  og	  genvælges.	  

	  

10. Eventuelt	  
a. Claus	  Zachariae	  ønsker	  at	  drøfte	  Euromelanoma	  day	  og	  ønsker	  bestyrelsens	  holdning	  til	  

dette.	  Der	  er	  en	  lang	  diskussion.	  	  
Der	  er	  flere	  der	  tilkendegiver,	  at	  	  de	  har	  oplevet	  at	  dagen	  har	  givet	  dem	  et	  negativt	  

omdømme,	  idet	  mange	  patienter	  ikke	  når	  at	  blive	  set.	  	  Elisabeth	  Holm	  har	  undgået	  
dette,	  ved	  at	  være	  meget	  præcis	  med	  at	  offentliggøre	  på	  forhånd,	  hvor	  mange	  
patienter	  hun	  kan	  se.	  Monika	  Gniadecka	  har	  oplevet	  negativ	  omtale	  pga	  tilknytning	  til	  

industrien	  (Sponsorerne	  af	  Euromelanoma	  dag).	  Mette	  Deuleran	  tilkendegiver,	  at	  hun	  
ikke	  er	  sikker	  på,	  at	  dagen	  giver	  den	  rigtige	  PR.	  MD	  foreslår	  i	  stedet,	  at	  man	  fx	  opsøger	  
en	  arbejdsplads,	  hvor	  der	  forekommer	  megen	  udendørs	  arbejde.	  Dermatologisk	  

afdeling	  i	  Århus	  er	  ikke	  med	  i	  Euromelanoma	  dag	  i	  år.	  

Konklusionen	  bliver	  at	  DDS-‐bestyrelsen	  vil	  tage	  en	  diskussion	  vedrørende	  DDS´ses	  holdning	  til	  
Euromelanoma	  dagen.	  

	  

b. C	  Vestergaard	  foreslår	  at	  møder	  under	  DDS	  i	  stigende	  grad	  foregår	  via	  PC	  –	  CV	  vil	  sende	  
mail	  med	  forslag	  til	  platform	  som	  kan	  anvendes.	  

	  

	  
	  

Referent:	  Anne	  Toftegaard	  Funding,	  sekretær	  i	  DDS	  


