
 

Referat for generalforsamling i Dansk Selskab for Adipositasforskning 5. november 2021 

 

• Valg af dirigent.  

o Bjørn Richelsen blev valgt uden modkandidat. 

• Forelæggelse af formandens beretning.  

o Sigrid holdt formandens beretning, der var præget af aktiviteten i løbet af året. 

Forårsmøde der var en succes, men præget af forvirring om virtuelt/faktisk 

fremmøde. Efterårsmødet blev aflyst, da det faldt sammen med DHL stafet og 

festuge i Århus, der var blevet udsat grundet Corona.  

o Der var beretninger fra alliancen for sund vægt, om børnefedme, ved Lise 

Bjerregaard, der fortalte om etableringen af alliencen og forskningsstrategier. 

o DCFO DSAF er til stede som medlem af advisory board. 

o Overvægtsalliancen: Nils Bruun Jørgensen fortalte hvordan man arbejder fortsat 

for at øge opmærksomheden på og villigheden til at imødegå den 

sundhedsmæssige udfordring, som fedme er. I overvægtsalliancen er der 

deltagelse fra academia, klinik og industri, 

• Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

o Kassereren fremlagde regnskabet, der balancerer. 

• Forelæggelse af den aktuelle medlemsliste.  

o Bestyrelsen har besluttet at undlade dette af frygt for at overtræde GDPR reglerne. 

Den nye bestyrelse vil arbejde for at afklare, hvad der skal ske med denne del af 

proceduren for generalforsamlingen.  

• Fastlæggelse af kontingent.  

o Kontingentet forbliver uændret. 

• Rapport fra eventuelle udvalg. 

• Eventuelt valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 

o Lise Bjerregaard blev valgt som formand.  

o Charlotte, Jens-Christian blev genvalgt.  

o Ny kandidat: Sofus Larsen, Parker Instituttet. 

• Eventuelt: 

o Bjørn Richelsen spørger til muligheden for et nordisk fællesmøde i 

organisationerne fra de andre lande. De planer der har været er blevet af brudt af 

COVID19, en den nye bestyrelse vil arbejde videre med det. 

o Cilius Fonvig anførte at der i EASO-regi er tiltag i young investigator network, 

der kan være relevant i en DSAF-sammenhæng.  

o Rejselegater, spurgte Jens Meldgaard Bruun til, hvilket var blevet uddelt for 2 år 

siden og vil nok blive taget op igen når der er sikkerhed for at der igen bliver 

fysiske kongresser 



o Muligheden for at ansøge om den europæiske kongres diskuteres, Jens Cristian 

Holm argumenterede for at man skulle forsøge at ansøge igen.  

Forsamlingen afsluttes i god ro og orden 

 


