
Referat fra general forsamling (GF) i Dansk Selskab for Molekylær Medicin. 

Afholdt onsdag den 30. november 2016. 

Referent og dirigent: Torben Ørntoft 

Formanden aflagde beretning og det godkendte regnskab blev fremlagt. 

Der har i 2016 været to møder, et i foråret vedrørende brug af genomanalyse i klinikken og i forbindelse 
med lægemiddeludvikling – med titlen ” Bringing genomes to the bedside – precision medicine in 
Action.” Mødet blev afholdt i Aarhus, der var 76 deltagere fra hele landet. 

Det næste møde afdækkede noget af den kræftforskning, der er i Danmark, og blev afholdt sammen 
med GF den 30 november i København med titlen: ”3rd Annual meeting in DSMOME”, og havde 
hovedoverskrifterne: ”Precision medicine; Drug resistance screening; samt Response evaluation in 
cancer patients using plasma DNA”; der var 65 deltagere fra hele landet. 

Formanden og næstformanden har anvendt en del tid på rådgivning og opfølgning på den danske 
Personlig Medicin satsning som Sundhedsministeriet, Regionerne og Universiteterne står bag. 

Formandskabet har endvidere i forsommeren 2016 skrevet et brev til Sundhedsstyrelsen for at henlede 
opmærksomheden på, at der bør stilles større krav til kvaliteten indenfor gen-sekventering i Danmark. 

Selskabets økonomi blev fremlagt og viste en formue på ca. 61.000 DKR. 

 

 

 

 



Der blev fremlagt et budget for 2017, der viser positivt udkomme. Det må dog konstateres, at der er en 
del kontingenter i restance, og at der er tæret på foreningens formue igennem 2015/16. 

Der er stadig 6 firma sponsorer, AH diagnostics; Illumina; CLCbio; Exiqon; Aros Applied Biotechn; 
Cartagenia. Desværre har den største firmasponsor, Roche, opsagt sit sponsorat efter, at der kom ny 
regional ledelse. 

 

 

 

 

Regnskab og budget blev vedtaget på GF. 

Derefter skulle GF træffe beslutning vedr. kontingent og forlængelse af bestyrelsesperioden. 

Man vedtog at fortsætte kontingent på 250, kroner. Dette er muligvis for højt; et emne som den nye 
bestyrelse må tage stilling til. 

Bestyrelsesperioden blev forlænget således, at man kan sidde i bestyrelsen i 6 + 2 år.  

Sidstnævnte gør, at en del af bestyrelsen kan genopstille. 

Valg til bestyrelsen blev derefter afholdt baseret på mulighed for genvalg for 5 bestyrelsesmedlemmer, 
medens fire trak sig. Der var desuden forslået tre nye medlemmer forud for GF, og på GF blev yderligere 
to foreslået, således at der nu er 10 medlemmer i bestyrelsen. Da dette er muligt i henhold til 
vedtægterne blev det et fredsvalg og alle foreslåede valgt ind. 

Bestyrelsen består nu af: 



Finn Cilius Nielsen, RH, Konst. formand 

Lene Juel Rasmussen, KU, Konst. næstformand 

Claus Højbjerg Gravholdt, AUH, Akademisk sekretær og kasserer 

Henrik Kjærulf Jensen, AUH 

Kjeld Schmiegelow, RH 

Torben Hansen, KU 

Bo Porse, RH 

Britt Elmedal Laursen, AUH 

Karen Dybkjaer, AAU 

Henrik Ditzel, SDU 

 

Det var uklart ift vedtægterne om bestyrelsen selv konstituerer sig eller formandskabet skulle vælges på 
GF. Man valgte derfor at konstituere Finn Cilius Nielsen som formand og Lene Juel Rasmussen som 
næstformand, indtil første bestyrelsesmøde. Sekretariatet overflyttes fra AU til RH. 

 

 

 

 


