
Referat af generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab 2019  

1. Valg af dirigent og referent.  
Lau Thygesen vælges som dirigent og Isabella Thranow som referent.  

2. Formandens beretning.  

Formand Christina Dahm gav information omkring DES arbejde det seneste år. Den fulde 
beretning kan hentes på hjemmesiden.  

Bestyrelsen  
Ved generalforsamling 2018 blev Lotte Husemoen, Christina Cathrine Dahm, Betine Thuesen 
og Lau Caspar Thygesen genvalgt til bestyrelsen. Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie 
Olsen var ikke på valg.  
Christina Dahm blev valgt som formand og Isabella Thranow er forsat studentersekretær.  

Møder og STARS*  
I året 2018-2019 afholdt DES forårsmøde i Aarhus med temaet ”Natural Experiments in 
epidemiology” og efterårsmøde i København i samarbejde med DASAM med temaet 
”Composite variables in medical research – generally and with a focus on occupational stress 
research”. Derudover var DES medarrangør til et informationsmøde om 
persondataforordningen sammen med DSFE.  

Herefter var der kort information om Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata 
(STARS*), der afholder møder ca. hvert halve år om brugen af registerdata. Lau Caspar 
Thygesen er repræsentant for DES.  

Medlemmer, hjemmeside og e-mails  
Antal af medlemmer i DES var per. 3. marts 2019 386.  
I det kommende år vil bestyrelsen arbejde på en ny hjemmeside da nuværende er meget 
gammeldags. Desuden er der oprettet en twitterhandle (@DanskEpiSelskab) som vi så småt er 
begyndt at sende ud fra. Alt som bliver slået op på twitter vil også blive slået op på 
hjemmesiden, så det vil ikke være en erstatning og man vil ikke ”gå glip” af noget, hvis man 
ikke har twitter.  

DES-orientering  
Nyhedsbrevet DES-orientering udkom 2 gange i 2018. Forslag til hvad I som medlemmer gerne 
vil have med modtages glædeligt. Sendes til Christina Dahm eller Isabella Thranow 
(dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk).  Vi er også meget interesseret i informationer om 
relevante møder eller stillinger, der kan være af interesse for danske epidemiologer som kan 
komme med i DES orientering eller på hjemmesiden.  

Kommende møder  
Bestyrelsen er i gang med at undersøge om gå-hjem møder til efteråret om fortolkning af p 
værdier, ville være af interesse for vores medlemmer og kliniske forskere. Medlem fra Biostat 
på KU ytrede her, at han gerne ville bidrage til evt. møde om p-værdi.  

Igen i år afholder DES sammen med Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi et 1-dages kursus 



om persondataforordningen. Mødet afholdes i Odense d.24. maj 2019 
Efterårsmødet er ikke påplads endnu; forslag til emner modtages gerne.  

Desuden blev der kort gjort reklame for Nordic Epidemiology and Register-based Research 
2019 som afholdes i Tampere, Finland, som DES og Lau Thygesen deltager i planlægningen 
af.  

3. Eventuelle udvalgsberetninger.  
Ingen udvalg havde noget at berette.  

4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. tirsdag d. 2. april 2019) Ingen 
indkommende forslag  

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet, men           
kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Isabella Thranow           
(dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)  
Lotte Husemoen berettede om DES regnskab for 2018.  

Indtægter: 80.1000 kr.  (kontingenter)  
Udgifter: 66.826,26 kr.  
Underskud, møder: 40.055, 41 kr.  

Overskud 2018: 13.273,74 kr.  

Balance:  
Egenkapital: 312.436,27 kr.  

Her henvendt en stor tak til Allan Lindeberg og Henrik Støvring for at reviderer.  

På mødet blev det forslået, at DES evt. kunne gå tilbage til 2-dags møder, når der er så stort 
et overskud. Ved 2-dagsmøder vil der være bedre mulighed for epidemiologer at netværke.  

Der blev fremsagt et ønske fra et medlem, at bestyrelsen fremadrettet skal lave budget for, 
hvordan det store overskud skal bruges. Gerne bruge flere penge på møder.  Dette førte til 
en mindre diskussion blandt medlemmer om hvorledes størstedelen af penge  skal bruges 
snarrest eller om det er godt at have en god ”buffer”.  
Desuden forslag om at uddele en pris til en god ung forsker på ca. 5.000 kr., for at sætte fokus 
på epidemiologi blandt yngre dygtige forskere.  

Årligt medlemskontingent fastholdes på 225 kr.  
6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt 
bestyrelsens forslag til nyvalg.  

Ikke på valg  
Lotte Husemoen, Christina Cathrine Dahm, Betina Thuesen og Lau Caspar Thygesen blev 



genvalgt sidste år og var derfor ikke på valg.  

På valg  
Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen blev valgt for to år siden og var derfor på 
valg. Blev begge genvalgt.  
Julie Dreier fra Aarhus valgte at stille op og blev valgt.  

Formandsvalg  
Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstillede som 
formand og blev genvalgt.  

Revisorer  
Allan Lindeberg blev valgt som revisor sidste år og var derfor ikke på valg. Henrik Støvring har 
siddet i to år og genopstillede. Blev genvalgt.  

Bestyrelsen består derfor af Christina Cathrine Dahm (Formand), Lau Caspar Thygesen, Lotte 
Husemoen, Betina Thuesen, Katrine Strandberg-Larsen, Else Marie Olsen og Julie Dreier. 
Konstituerende bestyrelsesmøde vil blive afholdt i den nærmeste fremtid.  

7. Nedsættelse af udvalg.  
Igen udvalg.  

8. Eventuelt.  
Lotte Husemoen og Lau Caspar Thygesen kan ikke genopstille næste år, da de har været 
medlem i bestyrelsen i 6 år; derfor vil der være to ledige bestyrelsesposter næste år.  


