
Indkaldelse til generalforsamling  
Ordinær generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab  
 

Mandag den 7. april 2014, 17:00-17:45  

Auditorium 100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M  

 

Dagsorden ifølge vedtægter  

1. Valg af dirigent og referent  
Svend Juul er valgt til dirigent, og Maria K. Christensen er valgt som referent.  

2. Formandens beretning. 

En skriftlig beretning er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling. 

Tre bestyrelsesmedlemmer udgår af bestyrelsen, Ellen, Charlotta og Henrik. Derudover har 

DES været vært for den Europæiske Epidemiologiske Kongres 2013. Mange af deltagerne til 

generalforsamlingen har bidraget til EuroEpi 2013. DES fik fire key-note talere til at komme, 

hvorefter det gik stærkt med antal deltagere og indsendte abstracts. I forbindelse med EuroEpi 

2013 blev den nordiske konference samtidig afholdt. DES har arbejdet meget med 

registerdata, både ved at følge EU’s forslag om et databeskyttelses regulativ i stedet for 

direktiv, samt at registeradgangen i Danmark flyttes til Statens Serum Institut. Det kan 

medføre en konflikt, da SSI selv udøver forskning. Reimer er med i et udvalg ved navn STARS, 
som følger denne proces, og som skal sikre, at den fremtidige registeradgang bliver lige. 

DES har ca. 500 medlemmer, og 438 betalende medlemmer. 

3. Udvalgsberetninger  

a. Registeradgang via SSI (STARS) Reimar Thomsen giver en kort orientering.  
 

Reimar fortæller om STARS-udvalget (Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata). 

Udvalget har ingen beslutningskompetence, men forummet kan diskutere vigtige kritikpunkter, 

sikre gennemsigtighed og koordinering i forhold til anvendelse af register- og sundhedsdata. 

Der er to juridiske udfordringer i forhold til, at registrene skal ligge hos SSI: 1) SSI får derved 

en særstilling i forhold til sine konkurrenter ved at få direkte adgang til data, og 2) SSI’s 

konkurrenter skal have godkendt deres forskning af SSI. Udvalget har arbejdet med, om data 

skal opbevares af en uafhængig dataforvaltning. Derudover er der problemstillinger omkring 

udleveringen af komplette datasæt. Medlemmerne af udvalget nævnes. Regionerne er 

bekymrede for konstellationen med SSI som dataforvaltning, ligeledes har bl.a. de 

lægevidenskabelige selskaber, universiteter og DES været kritiske. Industrien ser en mulighed 

for at få adgang til data. 

SSI har garanteret, at der er lige vilkår mellem forskere fra SSI og forskere fra andre 

institutioner. 

 

Medlemmer ytrer enighed omkring, at der skal være upartiskhed i forhold til at få adgang til 

data. 

 
 

4. Indkomne forslag  

Der er ingen indkomne forslag. 

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Kasserer Mia Madsen vil fremlægge 

foreningens regnskab samt redegøre for medlemstilgang, kontingent og selskabets økonomi.  



Mia Madsen fremlægger regnskabet. Afholdelsen af EuroEpi 2013 har fyldt meget og haft sit 

eget regnskab med et beskedent overskud. DES har haft udgifter til drift og bestyrelsesarbejde 

og indtægter i form af kontingentbetaling. Mia fortæller, at DES har haft en revisorpåtegning 

omkring, at der skal til at bruges flere penge i selskabet (dog var påtegningen først gældende 

efter afholdelse af EuroEpi 2013). 

Generalforsamlingen godkender regnskabet. 

Kontingentprisen fortsætter uændret.  

6. Valg. Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg og ikke modtager genvalg:  

 Charlotta Pisinger (valgt første gang 2011)  

 Ellen Aagaard Nøhr (valgt første gang 2008)  

 Henrik Støvring (valgt første gang 2008)  

 

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:  
 Jørn Olsen (valgt første gang 2011)  

 Mia Madsen (valgt første gang 2011)  

 Reimar Thomsen (valgt første gang 2011)  

 Suppleant Naja Hulvej Rod (valgt første gang i 2011)  

 

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer er Morten Frydenberg, Lise Lotte Husemoe og Lau 

Thygesen, og disse indvælges. Den nye bestyrelse finder selv ud af, hvem der er suppleant. 

 

Revisorer:  
 Michael Davidsen er ikke på valg (valgt første gang i 2011)  

 Svend Juul er på valg, modtager genvalg (valgt første gang i 2012)  
 

Michael og Svend genvælges som revisorer. 
 

Hvis der er andre forslag til de ledige poster, skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 

tre dage før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne,§4. Jørn Olsen stiller op som 

kandidat til formandsposten. Formandsposten kan kun besættes af et medlem af bestyrelsen.  

 

Jørn Olsen vælges som formand. 
 

7. Nedsættelse af udvalg  

Der er ingen forslag til udvalg. 

8. Eventuelt  

 

Intet. 


