
Referat fra overlægerådets generalforsamling torsdag den 15. december 2022 

 

1. Valg af dirigent. 

Overlæge Klaus Børch blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning blev godkendt. Udsendes sammen med referatet. 

3. Kasserer Lisa Bendroth-Asmussen fremlagde regnskabet, som viser et overskud i 2022 på 20987,67 

kr. 

4. Det udsendte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med den ændring, at kassereren 

fremover skal indgå i bestyrelsen, og at kassererens post ikke er underlagt 2 års reglen. De nye 

vedtægter udsendes med referatet. 

5. Det blev vedtaget at fortsætte med et kontingent på 25 kr pr måned 

6. Valg til bestyrelsen. 

På valg var kun: 

Medicinsk sektion, suppleant. Ann-Brit Eg Hansen blev genvalgt for en 2 årig periode, dvs til og 

med generalforsamlingen 2024. 

Tværfaglig sektion, Søren Møller har ønsket at udtræde. Floris Meijer FBE blev valgt for en 2 årig 

periode, dvs til og med generalforsamlingen 2024. 

Suppleant: Dorthe Jeppesen, børneafd. til og med Generalforsamlingen 2024. Kan da genvælges 

 

Bestyrelsens sammensætning er herefter: 

Formand:   

Annabel Lee Krarup, genvalgt. Valgt første gang dec 2017, for endnu en 2 årig periode, dvs til og 

med 2023. (Der skal findes en ny formand senest ved generalforsamlingen i december 2023) 

Kirurgisk sektion:  

Palle Beck Miliam gas. kir. Genvalgt for endnu en 2-årig periode. Valgt første gang dec 2017.  

Susanne Neergaard Poll gyn.obs. suppleant, genvalgt for endnu en 2-årig periode. Valgt første gang 

dec 2017.  

(Der skal findes to nye fra sektionen senest ved generalforsamlingen i december 2023) 

Medicinsk sektion:  

Nina Weiss inf. med. Valgt første gang dec. 2017 (Der skal findes en ny fra sektionen senest ved 

generalforsamlingen i december 2023)  

Ann-Brit Eg Hansen inf.med. suppleant. Valgt første gang dec 2018 . Genvalgt for endnu en 2-årig 

periode. Kan da genvælges for en sidste.  

Tværfaglig sektion: 

Henrik Løvendahl Jørgensen klin.kem. Valgt første gang dec 2021, kan genvælges i dec 2023. 

Floris Meijer fbe. Kan genvælges i dec 2024 

FAS: 

Lisbeth Buss Madsen 

Suppleant Jens Friberg 

Universitetsrepræsentant: 

Thomas Benfield 



Kasserer og revisor: 

Lisa Bendroth-Asmussen 

Revisor Lars Bo Krag Møller 

Revisorsuppleant: Ulla Engel 

7. Evt.  

Finn Stener Jørgensen havde udarbejdet et årshjul, hvor hver afdeling bedes om at holde et indlæg. 

Der skrives ud til alle afd.ledelser. 

 

Overlægerådet ønsker dagsordener og referater fra VMU møder tilsendt som links. 

 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med en ny næstformand: Henrik 

Løvendahl Jørgensen, og den nye kasserer blev Lisa Bendroth-Asmussen. 

 

Annabel Lee Krarup, referent. 


