
 

Ordinær generalforsamling  

Dansk Medicinhistorisk Selskab 2020 

 
Onsdag den 5. februar kl. 18.30 i Kirurgisk Akademis Auditorium på Medicinsk Museion, Bredgade 
62, Kbh K. Bemærk start kl. 18.30. 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent. 

Jesper From blev valgt som dirigent. 

 
2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden. 

Formand, Niels Vilstrup, bød velkommen til den 25 fremmødte medlemmer. 2019 har været et 
begivenhedsfuldt år med særlig fokus på  ”Den 27. Nordiske Medicinhistoriske Kongres” , der fandt 
sted fra 22. til 25. maj 2019. Kongressen var en succes med gode tilkendegivelser fra deltagerne. 

Udover kongressen har der været 7 foredrag, en sommerudflugt og en studietur til Wien. 

Medlemstallet i DMHS var ved årsskiftet 220 medlemmer. 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 

Ved gennemgang af regnskabet for 2019 er der fundet mistænkelige bilag, der kan tyde på 
bedrageri. Dette er blevet anmeldt til politiet, der efterforsker sagen. (anmeldelseskvittering 
modtaget 24.01.2020).  

Pga. de forlagte omstændigheder kan selskabet ikke forlægge et godkendt regnskab. De to revisorer 
er sat ind i sagen. Når det opklarende arbejde har fundet sted, vil der blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet vil blive endelig godkendt. 

 
4. Beretning fra revisorerne. 

På grund af de fremlagte omstændigheder i punkt 3,kan regnskabet ikke revideres. Begge revisorer 
har fået forelagt sagen.  

Ved årsskiftet stod der 240.971,00 kr. på selskabets konto i Danske Bank. 



 

5. Budget med forslag til kontingenter. 

Kontingentet på 300 kr. ( 100 kr. for studerende)  fastholdes i 2020.  

Der er ikke budgetteret med større udgifter i 2020.  

 
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen. 

Der er ingen punkter under punkt 6 

 
7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til 
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. 

Der er ingen indkomne forslag under punkt 7 

 
8. Valg til bestyrelsen. 

Der er to bestyrelsesposter til valg i 2020. Desuden er det blevet besluttet at der skal vælges en 
suppleant til bestyrelsen. 

Kasserer, Malthe Koussi Bjerregaards er på valg efter en  treårig periode ( valgt første gang i 2017) 
Malthe genopstiller og vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlem Ulrik Bak Kirk er flyttet til Århus i starten af 2019 og  fratræder derfor sin 
bestyrelsespost. 

To af de tilstedeværende på generalforsamlingen ønsker at stille op til bestyrelsen. Der er en kort 
præsentation af det nye bestyrelsesmedlem og den nye suppleant. 

Den første kandidat er cand.mag. i historie Mathilde Constanzie Dohm. Mathilde er tidligere 
omviser på museion. Mathilde er på nuværende tidspunkt på barselsorlov. 

Den anden kandidat er forlægger, Cand.mag. i dansk og engelsk, Hans-Otto Loldrup. Hans-Otto har 
en farmacihistorisk vinkel på medicinhistorien og driver forlaget Loldrups Forlag, der har særligt 
fokus på farmacihistoriske emner. Hans-Otto har forfattet talrige bøger indenfor farmacihistoriske 
emner. 

Formanden forslår, at Hans-Otto Loldrup vælges som bestyrelsesmedlem og Mathilde vælges som 
suppleant. Alle tilstedeværende og de to nye medlemmer tilslutter sig dette forslag. 

Formanden takker for valget. 



 

 
9. Valg af to revisorer. 

Anne Dorthe Suderbo ønsker at fortsætte som revisor. Bestyrelsen forespørger Daniel Noesgaard 
om han vil fortsætte som revisor i det kommende år. 

 
10. Glimt fra året der gik og planer for næste år. 

Anne-Marie Worm gennemgik året der gik og aktiviteterne i det kommende år. 

I 2020 er der planlagt følgende aktiviteter: 

5. feb. 20. Claus Fenger, ”Når enden er god” 

21. – 22. marts: Historiske Dage. 

21. april. Jakob Holck, De middelalderlige lægebøger. 

16. maj. Sommerudflugt til Mærsk Tårnet. Efterfølgende spisning. 

8. sep. Javier Moscoso. Pain -a Cultural History 

10. -17. sep. Studietur til Madrid. Anne-Marie Worm. 

3. okt. Efterårsudflugt: Dansk Farmacihistorisk Samling, Hillerød. Efterfølg spisning 

-  ved Mette Katrine Jensen. 

13. nov. Medicinsk og Teologisk virkelighed. Læge Inger Ulldal, præst Lone Vesterdal og præst 
Michael Vold. 

Fysiologihistorisk Symposium efteråret 2020 ( aftales nærmere i februar sammen med Ole Sonne, 
formand for  Stenoselskabet, medicinhistorisk selskab for Fyn og Jylland) 

 

 
11. Eventuelt 

 

 


