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DKG Generalforsamlino - Referat
Tirsdag den 08. marts 2A22, kl. 16:50

til L7:50

Generalforsamlingen forgik virtuelt via Teams

Agenda ifolge vedtagterne:

1. Valg af dirigent
2. Orientering om nye medlemmer
3. Formandens beretning
4. Aflaeggelse af revideret regnskab
5. Fastsettelse af kontingent
6. Forslag fra medlemmerne
7. Forslag fra bestyrelsen
B. Valg til bestyrelsen
9. Valg af formand
10. Valg af suppleanter
11. Valg til revisor
L2. Eventuelt
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VElq af diriqent
Lone Igel bod velkommen

til generalforsamlingen.

Pernille Klgve Sorensen accepterede valget som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtegterne. Det blev besluttet at afstemninger ville
blive foretaget via hEndsoprekning i Teams.
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Orientering om nye medlemmer
Den ansvarlige for medlemslisten orienterede om nye medlemmer i
det forgangne 3r: 26 nye medlemmer, 5 udmeldinger, DKG har p.t.
138 medlemmer (et plus pE Zt).
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Formandens beretninq - herunder aktiviteter i arbejdsgrupperne
Formanden aflagde formandsberetning (Se separat dokument pE
DKGs hjemmeside).
Der blev holdt 9 bestyrelsesmoder (alle virtuelt som har givet en
storre fleksibilitet og derfor vil det ogs8 blive benyttet fremover
til en del af mOderne).
Der blev holdt 3 medlemsmoder i det forgangne 3r (se
formandsberetning, pE OKGs hjemmeside).
Den 5. oktober 202L blev DKG-SARQA mini event afholdt i
Industriens Hus med stor tilslutning. Det viste hvor vigtig face to
face moder og networking er i vores branche.
DKG har et godt samarbejde med IFF, og en del IFF medlemmer
har deltaget DKGs medlemsm@der .
Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med ideer til
muliqe emner oq forslaq der kunne have interesse til kommende

o

o
o
o
o

i

Page 1. of 3

DKG generalforsarnling referat 08 tvlar 2022

medlemsm@der. Forslag kan gives

til bestyrelsen,

gruppeformend (kan ses pE OfCs hjemmeside) eller via DKG
mailen, dkqqa @dkq.com.
Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at besoge IFF og
SARQAS hjemmesider, her kan der vere tilbud om events der
kunne have interesse - husk at oplyse medlemsnummer ved
tilmelding.
Opfolgning p3 fMn blev varetaget af Pernille Klove SCIrensen.
DKG mangler en formand til GLP ERFA gruppen/ hertil kom der
et sporgsm8l fra en deltager, der onsker at vide, hvad opgaven
er for en gruppeformand.
Pernille (tidligere formand for gruppen) svarede: Opgaverne er
at deltage i gruppeformandsmode, hvor emner til kommende
medlemsmader bliver diskuteret samt at organisere ERFA
gruppe/medlems mbder.
Bestyrelsen kan hjelpe med udsendelse af invitationer og kan
ogs8 stgtte okonomisk op om en foredragholder.
Bestyrelsen @nskede noget feedback om medlemsmoder skal
vere virtuelle eller fysiske. Det blev diskuteret under eventuelt.
Formanden takkede bestyrelsen, gruppeformend og
medlemmerne for deres indsats i det forgangne 6r.
4

Afleogelse af revideret reqnskab
Kassereren presenterede det reviderede regnskab. Der var ingen
indtegter da det var besluttet ikke at opkrave kontingent i 202L.
DKG-SARQA mini event gav et underskud og der har
gaver, mader, generalforsamling og IT system.

veret udgifter til

Genera lforsa m Iingen god kendte reg nska bet.
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Fastsettelse af kontinoent
Bestyrelsen foreslog et kontingentet for 2022 pB IOO t<r.
Genera lforsa m li n gen god kendte konti

ng

entet.
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Forslao fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
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Forslaq fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
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Valo til bestyrelsen
PE valg til bestyrelsen var
o Birthe Emilie Nielsen (Genmab),
o Helle Aagaard Sorensen (Lundbeck)
o Peter Born Thodsen (Ferring),
Alle blev genvalgt.
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Valo af formand
toni Igel blev genvalgt som formand.
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Valg af suppleanter
Der er ingen suppleanter p5 valg
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Valq af revisor.
Bjdrg Sandberg (Lundbeck) var pE valg og blev genvalgt.
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Eventuelt
Kommentar fra en deltager: Det er et flot resultat at DKG
form8ede at holde medlemsmoderne korende og at forhoje antal
af medlemmer under Covid restriktionerne.
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Feedback: Virtuelt mod face to face mgder
I diskussionerne viste det sig at begge former har deres fordele
og ulemper. For ren vidensdeling fungerer virtuelle moder godt,
men mangler generelt lidt energi. Til gengeld sparer de en del
transporttid. For networking er face to face m6der meget bedre.
Der blev forslSet hybrid m@der, hvor man kan hare foredrag og
gB inO i et chatrum, som fungerer tilsyneladende bedst med et
mindre antal deltagerere (B-10). Facit: g8de virtuelle og fysiske
moder vil blive brugt i fremtiden afhengigt af emne og
deltagertal.
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