
Referat fra generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab den 26. april 2012 
 

Tilstede: Reimar Thomsen, Svend Juul, Henrik Støvring, Jørn Olsen, Ellen Nøhr, Naja 

Rod, Anne Vingaard Olesen ?, Maria Klitgaard Christensen 
 
1. Valg 
Dirigent: Svend Juul 
Referent: Naja Hulvej Rod 
 
2. Formandens beretning 
  
En skriftligt beretning er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling. 
 

Næste årsmøde afholdes i København til april 2013 

 

DES orientering skal gerne udkomme ca. 4 gange om året med relevant information inkl. 

beskrivelse af nye centre, stillingsopslag, boganmeldelser og andre relevante sager. Dette 

kan kombineres med at lægge data på hjemmesiden. 

 

Henrik gennemgik årets økonomi og formuen er svagt stigende pga. stigende medlemstal. 

Det er vigtigt, at der er lidt ekstra penge i kassen, når selskabet skal stå for afholdelsen af 

EuroEpi 2013. Regnskabet skal afsluttes 31. december 2012 og revideres inden den 1. 
februar 2013. 
 
3. Udvalgsberetninger 
 

Henrik og Jørn informerer om EuroEpi 2013. Den videnskabelige komite er sammensat, 

og centrale key-note talere er inviteret og har bekræftet deltagelse. Kongreskompagniet er 

ansat til det praktiske arbejde. Det bliver centralt at arrangere symposier. Der skal også 

arrangeres et prækongres kursusprogram. Vi skal bruge de internationale kapaciteter i 

denne sammenhæng. Forslag til symposier og workshops modtages gerne. 

 
Reimar har deltaget i en referencegruppe omkring SST vaccinationsprogram i forbindelse 
med rotavirus. Referenceudvalget deltog i vurderingen af en MTV-rapport om rotavirus. 

Selskabet bliver generelt bedt om at kommentere på mange ting, inkl. mange ting fra SST. 

 
4. Indkomne forslag 
Ingen 
 
5. Regnskab 

Punktet flyttes til den ordinære generalforsamling i foråret 2013. Kontigentprisen fortsættes 

som nuværende. 

 
6. Valg 



Ellen og Henrik er på valg og genvælges. Ellen genvælges som formand. 

 

7. Nedsættelse af udvalg 

 
8. Eventuelt 
 

Der var en diskussion af mulige emner for fremtidige møder. Der kom forslag om et 

screeningsmøde eller møder med fokus på metodeproblemstillinger så som registre, 

interaktion, tvillingestudier. Der var stemning for, at man kunne overveje at genindføre et 

todagsmøde i foråret 2014. Der var også forslag om,  at man forsøgte at indarbejde 

generalforsamlingen mere i selve årsmødet. 

 
 
 
 
 


