
Referat af Generalforsamling i Kristelig Lægeforening,  

lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10.30 

Sted: LM’s missionshus, Vesterbro 9B, 5000 Odense C (pga. covid19 var der desuden 

mulighed for at deltage elektronisk via tilsendt link.) 

1. Valg af dirigent. 

Jeff Sørensen var udpeget til dirigent og dette blev godkendt 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i 

Serpens, udsendt maj 2020 og samtidig på hjemmesiden. 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger, v. formand Anne 

Bodilsen 

Formanden indledte med at fortælle, at der aktuelt er 188 medlemmer i 

foreningen, heraf 168 læger, 16 studenter og 4 kontingentfrie. Der er især 

fokus på at få kontakt til de studerende. 

 

Dernæst mindedes de medlemmer, der er døde siden sidste 

generalforsamling: Aksel Berthelsen, Niels Jørgen Thomsen, Ernst Jakobsen og 

Hanne Christensen.  

 

Bestyrelsen består aktuelt af: formand Anne Bodilsen, næstformand Jeff 

Sørensen, Jakob Ørskov Sørensen (studentersekretær øst), Tobias Nissen og 

Birgit Kyndesen (studentersekretær vest).  

Suppleanter er Tobias Kjøller og Eva Futtrup Maksten.  

 

Da formanden planlægger at fratræde ved generalforsamlingen næste år, 

efterlyses et medlem, som vil tage opgaven på sig.  

 

Øvrige poster: kasserer Karen Nielsen, missionssekretær Grethe Lemvik og 

akademisk medarbejder og webredaktør Filip Graugaard Esmarch.  

Serpens ’s redaktion: Jørgen Nørrelykke Nissen, Torben Andersen, Ida Helsø 

Guldberg og Filip Graugaard Esmarch.  

 

Stor tak til alle for det store arbejde, der gøres. 

 

Møder 



Januar-mødet i København med oplæg ved Stephen Sandoval blev afholdt 

med succes. Desværre måtte øvrige planlagte møder og konferencer 

(forårsmøde, Nordisk konference, årsmøde) aflyses pga. corona. De er alle 

udsat og planlagt til 2021, om alt går vel.  

 

Lokale grupper findes stadigvæk flere steder i landet. Måske kunne der satses 

på noget mere lokalt, nu de større arrangementer ikke kan gennemføres.  

 

Synlighed i offentligheden 

Formanden bliver fortsat spurgt om oplæg og foredrag om etiske emner og 

det giver mening. Der skal være opmærksom på enhver mulighed for at 

præge debatten. 

 

Nødhjælp 

Der er kommet forslag om en koordinator for donationer af aflagt materiel til 

lande, som kan anvende det. Bestyrelsen arbejder videre med tanken. Meld 

gerne, hvis nogen har mod på opgaven. 

 

Kontakt til studerende 

Byd gerne studerende på en kop kaffe og en snak. Det bliver modtaget meget 

positivt. 

 

Nordisk Lederforum har været afholdt on-line. 

Det overvejes at arrangere nordiske webinarer. Sverige har opgaven.  

 

ICMDA 

Christian Lyng Andersen, Area Representative, stopper i år. Herefter har vi 

ikke direkte personkontakt til ICMDA.  

ICMDA’s generalsekretær Peter Saunders har indkaldt til online-møde for de 

europæiske medlemslande.  

Husk mulighed for tilmelding til lederkurserne Sydenham 1 (studerende) og 2 

(yngre læger). 

NB. ICMDA har på hjemmesiden en række webinarer til fri afbenyttelse. 

 

Økonomi 

Mange tak for gavebreve. 



 

Kommende møder 

Vintermøde i København 16. januar 2021 ved Leif Andersen: ”Job og hans 

venner på intensiv”. 

 

Forårsmøde i Jylland med Jacob Munk, der taler om emnet, som var planlagt 

til forårsmøde i 2020. 

 

Årsmøde: dato følger. 

 

Nordisk konference: 12.-15. august Göteborg.  

 

Kristne medicinere 

Der er grupper i København og Århus. Inviter gerne de studerende hjem. 

 

Beretningerne blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 og fremlæggelse af budget 

for 2021, v. kasserer Karen Nielsen 

Årsregnskab for 2019 balancerede med et underskud på kr. 36.815 og blev 

godkendt.  

 

Der er en vis ængstelse i forhold til de kommende års budget og regnskab, nu 

hvor foreningen ikke længere har mulighed for skattefradrag for gaver til 

foreningen. Det betyder, at gavebreve ophører. Håbet er, at gaver fortsat vil 

komme uanset.  

 

Det er usikkert, om også tilskud fra Tips og Lotto falder væk. Uden gavebreve 

og tilskud fra Tips og lotto er budget for 2021 med kr. 90.240 i underskud.  

 

Som følge heraf spåede kassereren om konkurs i løbet af et par år. Dette 

kalder på alvorlige drøftelser vedr. foreningens fremtid.  

 

Formanden udtrykte en stor tak til Karen for det omfattende kassererarbejde. 

 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 



Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, om et webinar/onlinemøde er 

noget, der bør arbejdes på i den nuværende coronasituation. 

Der var rimelig enighed om, at det er tilstrækkeligt at få info om tilgængelige 

nordiske webinarer og ICMDA’s webinarer. God ide at invitere kolleger og 

sammen deltage i et relevant webinar. 

 

5. Valg af formand (udgår i år). 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Tobias Nissen og Jakob Ørskov Sørensen blev genvalgt 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant:  

Tobias Kjøller blev genvalgt 

 

8. Valg af revisor 

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.  

 

9. Fastsættelse af kontingent for 2021.  

Kontingentet fortsætter uændret med 500 kr. for læger, 100 kr. for studenter.  

 

10.  Eventuelt 

Formanden udtrykte en stor tak til bestyrelse og andre medarbejdere.  

 

(Referent: Ellen Kappelgaard) 

 


