Referat af ordinær generalforsamling 2019 i Dansk Thyroidea Selskab
Tid: Fredag den 3. maj 2019 kl. 17.15-18.00
Sted: Auditorium 2, Rigshospitalet, København
Referent: Stine Linding Andersen
Referat ud fra dagsordenens punkter:
1. Valg af dirigent
Birte Nygaard blev valgt som dirigent.
2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
Godkendt uden anmærkninger.
3. Formandens beretning
Allan Carlé fremlagde formandens beretning, som forud for mødet var rundsendt til medlemmerne.
4. Fremlæggelse af regnskab
Anne Benedicte Juul gennemgik regnskabet, som på forhånd var godkendt af selskabets revisorer.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
Medlemsforslag:
Forslag om at anvende en del af selskabets egenkapital til at støtte yngre medlemmers deltagelse i
thyroidea-relaterede videnskabelige aktiviteter.
5. Status for selskabets hjemmeside
Allan Carlé fortalte at selskabets hjemmeside fungerer, og opfordrede medlemmerne til at melde ind
med relevante artikler til månedens artikel.
Medlemsforslag:
Forslag om at anvende andre sociale medier udover hjemmesiden.
6. Kommende videnskabelige møder i DTS
Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at melde ind med forslag til emner til kommende møder.
Medlemsforslag:
Forslag om at yngre forskere kan holde oplægget i foredragskonkurrencen på dansk.
7. Valg til bestyrelsen
Kristian Hillert Winther udtrådte af bestyrelsen, og Lars Folkestad blev valgt ind.
Bestyrelsen og medlemmerne takkede Kristian for indsatsen, både som bestyrelsesmedlem og som
tidligere sekretær i selskabet.
Allan Carlé og Stine Linding Andersen var på valg efter 2 år og blev genvalgt.
8. Indmeldte punkter fra medlemmerne:
Steen Bonnema fortalte om mulighederne for etablering af en database for thyroidea patienter under
RKKP (regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram) og foreslog, at det første projekt kunne dreje
sig om radiojodbehandling for benign thyroidea sygdom.
Beslutning:
Steens præsentation omkring RKKP-databasen rundsendes til medlemmerne, og bestyrelsen tager
initiativ til, at der arrangeres et møde for medlemmerne i september 2019, hvor det besluttes, om der
er opbakning i selskabet til forslaget.
9. Eventuelt
Ingen punkter.
Alle indkomne medlemsforslag vil blive behandlet af bestyrelsen på næstkommende
bestyrelsesmøde.

Selskabets nuværende bestyrelse og revisorer
Formand:
Overlæge, ph.d. Allan Carlé, Aalborg Universitetshospital, Region Nord.
Valgt til bestyrelsen 2016. Valgt som formand i 2017. Genvalgt som formand i 2019. På valg i 2021.
Kasserer:
Overlæge Anne Benedicte Juul, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden.
Valgt 2016. Genvalgt i 2018. På valg i 2020.
Bestyrelsesmedlem:
Læge, ph.d.-studerende Sofie Bliddal, Rigshospitalet, Region Hovedstaden.
Valgt 2018. På valg i 2020.
Bestyrelsesmedlem:
Afdelingslæge, ph.d. Lars Folkestad, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark.
Valgt 2019. På valg i 2021.
Sekretær:
Læge, ph.d. Stine Linding Andersen, Aalborg Universitetshospital, Region Nord.
Valgt 2017. Genvalgt i 2019. På valg i 2021.
Revisor:
Overlæge, dr.med. Nils Knudsen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden.
Overlæge, ph.d. Jesper Karmisholt, Aalborg Universitetshospital Region Nord.
Valgt i 2017. På valg i 2020.

