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Referat generalforsamling i Kristelig Lægeforening 
 

1. oktober 2022 kl. 16.00 
På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

 

Dagsorden 

1.Valg af dirigent 

- Peter Pedersen vælges som dirigent. PP konstaterer, at der er indkaldt rettidigt til 
generalforsamlingen. 

- Referent: Anne Bodilsen 

2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetninger til godkendelse  

- Formandsberetning v. Ida Guldberg 

- Status quo på medlemstal.  

- Mindes 3 medlemmer der er døde i årets løb: Erik Fanøe, Arne Skipper og Torben 
Roulund. Ære være deres minde. 

- Glædeligt endeligt at kunne mødes fysisk til vinter- og forårsmøde og nu årsmøde.  

- Nystartet lokalgruppe i Nordjylland med Hans Holmsgaard som tovholder.  

- Tak til Serpens redaktionsgruppen. Modtager gerne nye medlemmer i 
redaktionsgruppen. Henvendelse til Stefan Vase eller Ida Guldberg. 

- Presseudvalg opstartet ved sidste årsmøde. Udvalget har bl.a. skrevet et 
debatindlæg i Kristelig Dagblad. Dejligt, at vi kan deltage i den offentlige debat. 

- ICMDA – International kristen organisation for læger og tandlæger. ICMDA 
producerer mange relevante webinar, som fint kan benyttes til til oplæg og debat i 
lokalgrupperne 

- Nordisk samarbejde udgøres af vores søsterforeninger i Finland, Sverige og Norge. 
Der afholdes årligt møde til ide- og udveksling/sparring.  

- Økonomi: Tak for gaver og støtte. Årsmødet kan noteres på selvangivelse som 
kursusaktivitet. 

- Kommende møder: 21. januar – Vintermøde: stud.theol og medlem af Etisk Råd 
Morten Bangsgaard emne: Abort og surrogaci 

     15. april – Forårsmøde: cand theol: Ulrik Nissen: medicinsk 
bioetik 

     6-8. oktober: Årsmøde i Odense. Morten Sodemann: Emne: 
indvandremedicin – hvad har vi lært af krigen i Ukraine 

Prof emeritus Kurt Christensen 

  - Kristne Mediciner: Covid har i stort opfang lukket KM grupperne ned.   De 
er så småt ved at starte op igen. Tak for forbøn. 
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- Kommentarer til formandsberetning: Spørges til om foreningen har officielle holdninger – spørges 
specielt til abort. Henvises til holdningspapirer på hjemmesiden. 

- Formandsberetningen godkendes. Fremlæggelse af vedtægtsændringer til drøftelse og godkendelse 
v. Jakob Ørskov -   - Nedsættelse af strategiudvalg blev besluttet ved årsmøde 2021 

- 7 medlemmer af foreningen med i udvalg, som har afholdt møder og udarbejdet 
udkastet i foråret 2022 

- Udvalg har udarbejdet 3 fokuspunkter som er offentligt gjort i Serpens 2022 

- Udvalget har desuden udarbejdet forslag til ændringer i vedtægter. Er ligeledes 
publiceret i Serpens 2022 

- Hovedændringer:  

Nedtone vægtning af lægemission i formålsparagraf. 

 Formand vælges ikke på generalforsamling, men af bestyrelsen. 

- Kommentarer til præsentationen: §6 tegningsret er beskrevet i den gamle, og udgået i den gamle. 
Det er problematisk i forhold til bank mm. Tegningsret er ekskluderet i udkastet, fordi proceduren 
med 3 mand har været omstændelig og langsommelig. Drøftelse heraf. Ændringen er ikke markeret 
med rødt i forslag til vedtægtsændring, hvorfor der ikke kan stemmes om det ved denne 
generalforsamling. Oprindelige formulering bibeholdes.. 

Formuleringen ”Bestyrelsen tegner foreningen ud af til”  forslåes slettet. Årsagen skyldes, at 
bestyrelsen har behov for, at der nedsættes et presseudvalg, uden at der skal være medlemmer af 
bestyrelsen i det nedsatte udvalg. Der er drøftelse af, hvordan den oprindelige paragraf skal læses – 
den læses forskelligt af forskellige medlemmer. Drøftelsen går på, om en bestyrelse altid kan 
nedsætte et udvalg uden selv at deltage i alle udvalg, eller om det skal forstås således, at der i alle 
udvalg under KLF skal være et bestyrelsesmedlem. Det besluttes, at bestyrelsen drøfter denne 
formulering på ny. 

Forslag til yderligere ændringer: At det i punkt 11 ændres til ”generalforsamling” frem 
for ”årsmøde” – oftest vil det være det samme, men vil give mere fleksibilitet. 

 Forslag om at søge juridisk hjælp i forhold til punkt 6 

- Efter endt drøftelse: Der er ikke flertal for vedtægtsændringerne. Frem mod næste årsmøde 
arbejdes med to punkter – punkt 6 og punkt 11. Øvrige punkter lades uændret. Samlet afstemning 
om ændringer ved næste generalforsamling efter publikation i Serpens.  

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2021 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 
2022 v. Karen Nielsen 

- Indtægter: lidt nedgang i kontingentindtægter, uændret gavebreve. Samlet indtægt 
ca 50.000 mere end 2020. Dette  skyldes udelukkende indtægter fra årsmøde.  

- Udgifter: Løn til kommunikationsmedarbejder lidt lavere end 2020 grundet nedsat 
tid. 

- Samlet overskud på 24.000 

- Lægemissionskonto: Uddeling af i alt ca. 20.000 svarende til indtægter og afkast 
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- Budget 2023: Nedgang i tips og lotto midler på ca. 50.000. Derfor forventeligt 
underskud på ca 54.000,-. Så TAK for en god gave! 

- Vores mobilepay nr. og kontonummer har været tilgængeligt på hjemmesiden. Det 
må det ikke, da det er at sidestille med indsamlinger, som vi ikke har godkendelse til. 
Mobile pay og kontonr. er er derfor fjernet fra hjemmeside. 

- KLF har fået afslag fra tips og lotto midler, da vi ikke har holdt 3 fysiske møder i 
2021. Karen har givet modsvar, at det grundet covid naturligvis ikke var muligt. 
Styrelsen har meddelt, at det ikke er en gyldig grund, og at vi derfor ikke vil modtage 
støtte det kommende år. 

- Kommentarer til regnskab: Kan online møder tælle i tilfælde af ny nedlukning? Nej det kan det 
desværre ikke i forhold til tips og lottomidlerne.  

Spørges til fradragsberettigelse: gaver er ikke fradragsberettigede. Vi skal op på 300 medlemmer før 
vi på ny kan søge om fradragsberettigelse. 

- Godkendelse af regnskab og budget: Godkendes 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

- Ingen indkomne forslag 

- Strategiudvalg: Hvordan får vi holdt liv i vores forening? Forslag til tiltag beskrevet i Serpens:  

- Tag fat i studentersekretær i forhold til kontakt til studerende. Inviter gerne hjem. 
Økonomisk støtte til studerende. 

- Tydeliggørelse af mulighed for passivt medlemskab. 

- Synlighed overfor potentielle medlemmer. 

5. Evt. valg af formand 

- Udgår. Ida tager et år mere. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Jakob Ørskov er på valg og modtager ikke genvalg. Birgit Kyndesen Skovbjerg 
stopper i bestyrelsen 

- Bestyrelsen har skrevet til ca. 30 medlemmer uden at nogen har haft lyst at melde 
sig.  

- Adam Nissen og Peter Pedersen melder sig til bestyrelsen og vælges. 

- Stor tak til Birgit og Jakob for arbejdet i bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsessuppleant 

- Tobias Kjøller er på valg, modtager genvalg. Genvælges. 

8.Valg af revisor 

- Foreslår, at vi fortsætter med nuværende revisor. Godkendes. 

9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Forslås uændret 500 for læger og 100 for studerende. 
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Forslag godkendes. 

10. Evt. 

- Hvem vil hjælpe? Kontakt gerne en fra bestyrelsen med forslag, opgaver, du har lyst at påtage dig. 
Der er konkret brug for hjælp til: Vintermøde, forårsmøde, årsmøde, Serpens. 

- Ønske om udarbejdelse af holdningspapirer. Tag kontakt til bestyrelsen, hvis du har lyst at arbejde 
videre med et emne  

 
 
Generalforsamling afrundes. 
 
 
 
 

Underskrifter 
 
 

Referent 
 
 
 

__________________________________________________ 
 
 

Dirigent 
 
 
 

__________________________________________________ 
 
 


