
Generalforsamling – Dansk Selskab for Adipositasforskning (DSAF) 

Hotel Sinatur, Nyborg, Fredag den 10. november 2017 
Referent: Caroline Bruun Abild 

 

1. Valg af dirigent 
Bjørn Richelsen er valgt. 
 

2. Formandens beretning /Sigrid Gribsholt 
Årets gang i bestyrelsen: der er afholdt 3 fysiske møder og 8-9 Skypemøder over det sidste år.  
Der er i april afholdt et velbesøgt Forårsmøde i København omkring mikrobiomets rolle ift 
overvægt. Til mødet deltog omkring 70. 
Møderne har udover planlægning af forårsmøde og årsmøde omhandlet: 
NKR/VR for fedmekirurgi 
Ansøgning til ECOiCO2020 
Nyhedsbreve 
Facebook profil 
KTS, Obesity program – e-learning tool 
 

3. Det reviderede regnskab 2017 
Kort opsummeret har foreningen i år et overskud på ca. 30.000,-, og en kassebeholdning på 
492.000,-. 
 
Det ønskes af generalforsamlingen at bestyrelsen kontakter de lægevidenskabelige selskaber  
ift fremtidige sponsorater.  
 
Ligeledes henstilles til at tidligere års regnskaber fremføres til næste års regnskab, samt budget. 
 

4. Den aktuelle medlemsliste 
Aktuelt 224 medlemmer, omtrentligt stabilt.  
 

5. Kontingent 
Kontingent fastholdes på nuværende niveau.  

o Ordinært medlemsskab af DSAF: kr. 300,- 

o Studerende (kandidat-, sygepleje-, professionsbachelor-studerende og lign) er i  

følge vedtægterne berettigede til gratis DSAF medlemskab 

o Kontingentet opkræves en gang årlig i maj måned via Organisationen af 

Lægevidenskabelige Selskaber, som samtidigt opkræver deres ordinære medskab på  

kr. 175,- eller ekstraordinære medlemskab (ikke-læger) på kr. 75,- 
 
Det stilles som forslag at industrien betaler et højere kontingentet. 
 

6. Bestyrelsesvalg 
Der er tre afgående bestyrelsesmedlemmer, det drejer sig om: 



Tore Christiansen 
Maiken Pantmann Beck 
Tenna Jensen 
 
Tak til dem alle tre for et godt stykke arbejde. 
 
Der er ligeledes 3 kandidater på valg, det drejer dig om: 
Berit Heitmann, professor  
Julie Kloppenborg,MD, ph.d  
Lise Bjerregaard, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, ph.d. 
 
De er alle tiltrådt i bestyrelsen, vi byder dem velkommen. 
 

7. Eventuelt  
Rekruttering af nye medlemmer. Tore Christiansen foreslår rejselegater til fedmekongresser. 
 
Der spørges til hvilke planer bestyrelsen har for det kommende år. 
Formanden uddyber tanker i forhold til at fastholde frekvens af nyhedsbreve, anvende FB til 
kommunikation og rekruttering 
 
NASH – som tema forslag, fællesmøder med gastroenterologerne 
 
Det stilles som forslag at selskabet rekrutterer udenlandske fedmeforskere til selskabet  
 
Unrestricted educational grant i EASO ift fremtidig financiering (Berit Heitmann). 
 
Der stilles endvidere forslag om en psykiatrisk vinkel på overvægt 
 
Fremadrettede møder skal fortsat være tværfaglige, klinisk relevante oplæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


