
  DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK 

Sekretariat e-mail: genetikdsmg@gmail.com 
   

Referat, DSMGs generalforsamling 2022  
 
Dato: 02.04.2022 kl 11.00-13.00  
Hvor: Hotel Nyborg Strand  
Referent: Dorte Lildballe 
  

1. Valg af dirigent  
Morten Dunø, Rigshospitalet, har på forhånd indvilliget i at varetage rollen som dirigent for 
generalforsamlingen.  
Selskabet takker mange gange for til perfektion udført opgave. 
 

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed v/ formanden Bitten Schönewolf-
Greulich  
Se bilag 1 
 

3. Rapporteringer fra selskabets udvalg og råd 
Se bilag 2 
UU1 tilføjer: De arbejder med revision af målbeskrivelse og inviterer snarest interesserede 
til at være med i arbejdet 
LIU tilføjer: Ønsker at nedlægge arbejdsgruppe for  ”det gode genetiksvar”gruppen, så 
snart det sidste arbejde er afsluttet, og at evt. lignende opgaver fremadrettet inkluderes i 
LIU. Det vedtages. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent ved 
Susanne E. Boonen.  Regnskab 2021 og budget 2022 godkendes 
Se bilag 3 
 

5. Valg af formand 
Formand Bitten Schönewolf-Greulich blev valgt som formand 2021 og er således ikke på 
valg.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Lone Sunde blev genvalgt i 2021 for en toårig periode og er således ikke på valg.  
Helena Gásdal Karstensen blev i 2021 valgt for en toårig periode og er således ikke på 
valg.  
Susanne E. Boonen blev valgt i 2020 for en toårig periode og er således på valg.  
Dorte L. Lildballe blev valgt i 2020 for en toårig periode og er således på valg.  
Susanne E. Boonen og Dorte L. Lildballe genvælges 
 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  
Revisor Trine Hammer blev valgt i 2020 for en treårig periode og er således ikke på valg.  
Revisor Allan Højland blev genvalgt i 2021 for en treårig periode og er således ikke på valg. 
Revisorsuppleant Sara Markholt blev genvalgt i 2021 for en treårig periode og således ikke 
på valg. 
 

8. Valg i henhold til § 6 - De Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab  
Tina Hjortshøj Duelund blev genvalgt for en treårig periode i 2019, og kan dermed ikke 
genvælges. Elsebet Østergaard blev i 2019 valgt for en treårig periode og er således på 
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valg. 
Elsebet Østergaard og Mette Warming Jørgensen vælges 
 

9. Indstilling af ny repræsentant til UEMS  
Jens Michael Hertz træder ud af  UEMS (European Union of Medical Specialists) . Birgitte 
Rode Diness fortsætter. Der skal derfor indstilles en ny repræsentant, som DSMG herefter 
beder FAS udpege. 
Susanne Eriksen Boonen indstilles. 
 

10. Eventuelt/tak for denne gang 
Elsebet Østergaard og Lone Sunde takkes for deres store arbejde som redaktører for den 
nye lærebog: Medicinsk Genetik. 
 – næste årsmøde er 28.-29.april 2023 

 


