
 
 
 

 
 
 
 

Referat 
Virtuel Generalforsamling DSKO 25. maj 2020 kl. 20.00 

Udskudt fra 19/3 pga coronakrise. 
 
 
Dagsorden i henhold til DSKO's love: 
 
  

a) Valg af dirigent 
Mads Nordahl Svendsen Anders Bonde 
 

b) Valg af referent 
Andreas Carus 

 
c) Formandsberetning ved Lotte Engell-Nørregård 

Formandsberetning ved Lotte Engell-Nørregård (udsendt forud). Udsendt 
per email. Ingen kommentarer 
 

d) Beretning fra diverse udvalg  
- Uddannelsesudvalget ved Eva Soelberg Vadstrup: 

Beretninger fra Uddannelsesudvalget  (udsendt forud). Udsendt per email. 

Ingen kommentarer 
 

e) Fremlæggelse af revideret regnskab ved Brian Holch Kristensen 

(Udsendt forud). Regnskabet blev gennemgået. Der har været “CEO 

fraud”, hvor der er betalt 2 regninger som så ud til at komme fra 
bestyrelsen, men desværre var fra en bedrager. Det androg talt 134.629,91 

kr. Sagen er politianmeldt og anmeldt til banken. Der er lavet tiltag for at 

undgå lignende sager i fremtiden. Alle overførsler til udlandet, samt 
overførsler over 15.000kr i Danmark, skal følges op af et telefonopkald, før 
der kan udbetales. 
 
Aktiver efter regnskab 873.743,03 kr. David Sjôstrôm har revideret 
regnskabet og lavet revisorpåtegning. 

   
Aflysningen af årsmødet var under 30 dage før planlagt afholdelse, og 
dermed skulle 75% afregnes til Nyborg Strand. 11/12 sponsorer betaler 
13.000kr hver. Der er der ikke økonomi til at der kan tilbagebetales beløb til 
deltagere. Samlet set er det dog næsten break-even for udgifter/indtægter 
 
Vedtages at kasserer fremadrettet ikke automatisk er en fysiker. Dvs. der 
konstitueres kasserer ved første møde i den nye bestyrelse 



 
f) Fastsættelse af kontingent 

Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at der bibeholdes 

kontingent på 500kr per år. 
Vedtaget af generalforsamlingen.  
 
 

g) Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  
 

h) Valg af bestyrelse. Der var 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Louise Wichmann Matthiessen, Trine Lembrecht Jørgensen og Iben 

Spanggaard  (suppleant) er på valg, men genopstiller 

Nicolaj Andreassen, Lars Henrik Jensen, Brian Holch Kristensen og Julie 

Gehl  (suppleant) udtræder af bestyrelsen 

Indkomne kandidater til bestyrelsen: Der var 8 opstillede kandidater. 
Valgt afholdt blandt medlemmerne elektronisk forud for GF. 
 
Efter optælling blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen. 
Fysiker Christian Rønn Hansen (OUH og DCPT), Læge Malene Støchkel 
Frank (Næstved), Læge Louise Wichmann Matthiessen (Herlev), Læge 
Trine Lembrecht Jørgensen (OUH), Læge Iben Spanggaard (RH) 
Suppleant: Læge Simon Buus (AUH), Læge Kristin Enevoldsen (Vejle) 
Lotte Land blev ikke valgt ind 
 
Tusind tak til afgående medlemmer af bestyrelsen!  
 
Bestyrelsen består således i næste periode af: 
Lotte Engell Nørregaaård, Andreas Carus, Louise Wichmann Matthiessen, 
Trine Lembrecht Jørgensen, Iben Spanggaard, Christian Rønn Hansen , 
Læge Malene Støchkel Frank 
Eva Soelberg Vadstrup, (repræsentant formand for DSKOs 
uddannelsesudvalget) 
FYO-repræsentant (Marianne Vogsen, formand for FYOn?) 
Suppleanter: Simon Buus, Kristin Enevoldsen  
 

i) Valg af revisorer  
Afgående kasserer (Brian Holch Kristensen) overtager revisorposten. 
 

j) Valg til udvalg og andre tillidsposter  
Intet 
 

k) Eventuelt  
Intet 


