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Referat  
Generalforsamling DSUM d.4. marts 2015 
kl.16.00-17.00 

 
1. Valg af dirigent: Grete Teilman 
2. Referent: Jette Sørensen 
3. Formandsberetning: Kirsten Boisen 

x Vi er et nyt selskab. Vi er nu 70 medlemmer fra hele landet og fordelt på 
forskellige professioner. 

x Bestyrelsen er ligeledes bredt fordelt nationalt og professionelt. 
x Vi har arbejdet mest med at få vedtægter på plads og konstituere bestyrelse inkl 

arbejdsopgaver 
x For at tale unges sag er vi i gang med at sende budskabet om unge patienter og 

vores nye selskab ud til alle interessenter 
x Det, vi kommer til at arbejde med, er vores hjemmeside, så vi får en fælles 

platform til kommunikation og formidling 
x Så har vi arbejdet med vores økonomi som aktuelt er ret spinkelt. Det skulle 

gerne komme til at ændre sig. se mere punkt 7.  
x Vi er konstitueret med følgende 

a. Formand: Kirsten Boisen (Ungdomsmedicinsk Videnscenter, 
Rigshospitalet) 

b. Næstformand: Vibeke Bregnballe ( Aarhus Universitet) 
c. Sekretær: Stine Møller Sildorf (Børne-og Ungeafdelingen, Herlev 

Hospital) 
d. Kasserer: Eva Hommel (Steno Diabetes center) 
e. Menige medlemmer: Jette Sørensen (H.C. Andersen Børnehospital 

Odense Universitetshospital), Anette Borup (Aarhus 
Universitetshospital), Kaspar Jessen Pedersen (Fincenscentret 
Rigshospitalet), Lotte Denning (almen praksis, Skanderborg) 

4. Beretning fra udvalg 
a. Uddannelse- og konferenceudvalg: Formand: Grete.  

Planlægger konferencer og årsmøder (inkl.  det netop overståede). På 
sigt lave et uddannelsesprogram om Ungdomsmedicin.  

b. Web og kommunikation: Formand: Stine.  
Udarbejde en professionel hjemmeside. Interaktiv platform til 
kommunikation. Nyhedsmeddelelser og pressemeddelelser.  

c. Forsknings- og udviklingsudvalg: Formand: Eva.  
Vidensdele, samle og synliggøre hvad der foregår af forskning og 
udvikling.  

d. Fundraising udvalg. Formand: Kaspar.  
Søge midler til konferencer, udvikling og på sigt forskning.  

5. Regnskab: der er ikke noget regnskab endnu. Se pkt. 7.  
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6. Forslag – vedtægtsændring. Ændringer til vedtægter samt de samlede vedtægter 
godkendes ved enstemmigt valg.  
.  

7. Fastlæggelse af kontingent. Der fastlægges kontingent på 300 kr. årligt ved enstemmigt 
valg 

8. Valg til udvalg 
a. Uddannelse og konferenceudvalg: Marianne Gammeltoft, Rigshospitalet valgt 
b. Fundraising: Tine Filges,  cand.mag i pædagogik valgt 
c. Kirsten Boisen forlader udvalget for web og kommunikation og Vibeke 

Bregnballe vælges 
9. Eventuelt 

a. Forslag om at vidensdele via en gruppe på face-book eller Linkedin 
b. Ønske om der skal arbejdes mere med transition på nationalt plan.  

 


