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Dagsorden til generalforsamling 6. april 2019  
 

1. Valg af dirigent:  
 

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed.  
 
3. Rapport fra selskabets stående udvalg og råd  

 
 Udvalg vedrørende Klinisk Genetik 
 Uddannelsesudvalget (UU1) 
 Uddannelsesudvalg for klinisk laboratoriegenetikere (UU2) 
 Udvalg vedrørende Det Nationale Genomcenter 
 Kodningsudvalget: 
 Udvalg vedrørende national svardatabase  
 Udvalg til vedr. genetiske vejledere 
 Styregruppen for guidelines 
 Website udvalg 
 Yngre genetikere 
 Udvalg vedr. elektronisk rekvisition 
 Pass  (dansk stamtræsdatabase) styregruppe 
 Pass arbejdsgruppe 
 De lægevidenskabelige selskabers repræsentantskab 
 Følgegrupper:  

o Følgegruppe vedr. prænatal array 
o Følgegruppe for neurogenetik 
o Følgegruppe for sjældne sygdomme 
o Følgegruppe for onkogenetik  
o Følgegruppe for kardiogenetik 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.  

 
5. Valg af formand: Elsebet Østergaard blev genvalgt som formand i 2017 og har i 

alt siddet i fire år. Der skal vælges ny formand.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:                                                                                               
 

Anne Marie Jelsig blev genvalgt i 2017 for en toårig periode og udtræder således af 
bestyrelsen.  

 
Lotte Risom blev genvalgt i 2018 for en toårig periode og er således ikke på valg.  

 
Mathilde Lauridsen blev valgt i 2018 for en toårig periode og er således ikke på valg. 
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Dea Svaneby blev valgt i 2018 for en toårig periode og har valgt at træde ud af 
bestyrelsen.  
 
Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.  
 
 
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:  

 

 Revisor Trine Hammer blev valgt i 2017 for en treårig periode og er 
således ikke på valg.  

 Revisor Allan Højland blev genvalgt i 2018 for en treårig periode og er 
således ikke på valg.  

 Revisorsuppleant Sara Markholt blev genvalgt i 2018 og er således 
ikke på valg.   

 
8. Valg i henhold til §6.  

 
De Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab:  
 
Overlæge Tina Hjortshøj Duelund blev valgt for en treårig periode i 2016 og således 
på valg. Tina kan genvælges 
 
Overlæge Uffe Birk Jensen blev genvalgt for en treårig periode i 2016 og udtræder af 
repræsentantskab. Der skal vælges en ny repræsentant i stedet for Uffe.  
 

 
9. Eventuelt 
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