
 

 

  

 
 

 

Indkaldelse til 
Generalforsamling 2019 

 

 

     

 

Sted 
Vingsted Hotel og Konferencecenter, 

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 

 

Dagsorden, iflg. lovene 

1) Valg af dirigent. 

2) Årsberetning. 

3) Regnskab for det forløbne år (2018). 

Budget for 2019. 

Fastlæggelse af kontingent for år 2020. 

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

5) Valg af revisorer. 

6) Indkomne forslag. 

7) Eventuelt. 

 

Ad pkt. 1 Dirigent 
Bestyrelsen foreslår Svend Erik Bodi som dirigent. 

 

Ad pkt. 2 Årsberetning 

Ad pkt. 3 Kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for år 2020 forbliver 

uændret således: 

Personlige medlemmer: .............................................. 300,00 kr. 

Firmamedlemmer: ................................................... 2.000,00 kr. 

Pensionister ................................................................. 150,00 kr. 

Studerende..................................................................... 60,00 kr. 

Ad pkt. 4 Følgende bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter er på valg 
Bestyrelsen: 

• Marie Sand Traberg. 

• Michelle Askholm. 

• Søren Haack. 

• Per Overgaard Rasmussen. 

 
Michelle Asholm udtræder resten er villige til genvalg 

Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Som nye 

medlemmer af bestyrelsen foreslås: Stefan Madsen 

Sjødahl og Peter Melchior Sommer 

 
Bestyrelsessuppleanter: 

• Elisabeth Larsen. 

• Stefan Madsen Sjødahl. 

 
Stefan er villig til genvalg; men er også kandidat som 

bestyrelsesmedlem. 

Elisabeth Larsen ønsker ikke genvalg. 

Som nye suppleanter foreslås: 

• Matilde Bødker Andersen 

• Michelle Askholm 



 
 
 

      

 

Ad pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant 
• Revisorsuppleant Mia Andersen. 

 
Mia Andersen ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Klaus Bergulf 

 

Ad pkt. 6 Indkomne forslag 
Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vore love, som 

blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2018, 

men i henhold til vore love skal godkendes på en ekstraordinær 

eller ordinær generalsamling en gang til: 

 
§ 2. FORMÅL 

Stk. 1. Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at fremme 

folkesundheden ved at styrke innovation og anvendelse 

af medicoteknik og ved at fremme den videnskabelige 

og tekniske udvikling på det medicotekniske område. 

Stk. 2. Formålet søges opfyldt blandt andet ved, at: 

* Facilitere vidensdeling og samarbejde mellem 

industri, uddannelses- og sundhedssystem. 

* Skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede 

med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning. 

* Styrke medicoteknisk faglighed. 

* Formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i 

form af møder, kongresser, studiekredse og lignende. 

* Synliggøre og udbrede kendskab til det 

medicotekniske landskab og aktiviteter. 

* Samarbejde med de nordiske og internationale 

selskaber for medicoteknik. 

§ 7. OPHØR OG LIKVIDATION 

Stk. 1. Beslutning om selskabets ophævelse træffes efter 

samme regler, som gælder for ændring af selskabets 

love. 

Stk. 2. Ved beslutning om ophævelse og opløsning af selskabet 

skal selskabets midler tilfalde en anden 

almenvelgørende forening eller selskab med et 

tilsvarende eller lignende formål i overensstemmelse 

med Dansk Medicoteknisk Selskabs vedtægter. 

 

Ad pkt. 7 Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

fremsættes skriftligt/eller pr. e-mail til selskabets formand: 

Institutleder Kim Dremstrup 

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi 

Aalborg Universitet 

Fr. Bajersvej 7 D 

9220 Aalborg Ø 

E-mail: kdn@hst.aau.dk 

senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 
- Per Overgaard Rasmussen, sekretær 
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