
 
 

24. oktober 2018 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamlingen afholdt tirsdag den 9. oktober 2018  kl. 18:00, 

 

Sted: Vingsted Hotel og Konference Center, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 

 

Mødelokale: Foredragssalen 

 

 Selskabets formand Kim Dremstrup bød velkommen. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Svend Erik Bodi blev foreslået og blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love. 

 

Pkt. 2 Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling: 

DMTS arbejder på at blive anerkendt som en almennyttig forening. 

Hvis vi bliver anerkendt som en almennyttig forening, så vil vi fortsat kunne være 

momsfrie. Afgørelsen træffes af Skatterådet omkring årsskiftet. Vore love skal tilpasses 

denne mulighed. 

Vi har derfor indarbejdet resultatet af strategimødet i 2017 i de nuværende love. 

 

Pkt. 3 Forslag til lovændringer: 

• § 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. 

 

Afstemning: 

 

Der var 82 deltagere tilstede: 

For stemte 82 

Imod 0 

Hverken for eller imod 0 

 

Forslaget er hermed vedtaget og skal endelig vedtages på næste ordinære generalforsamling. 

 

• Eventuelt 

      Der var intet under eventuelt 

 

 

_____________________________                __________________________ 

Kim Dremstrup, Formand                                    Svend Erik Bodi, Dirigent 

 

 

 

______________________________              ___________________________ 

Hans Jørgen Clausen, Næstformand                Per Overgaard Rasmussen, Sekretær 


