
 
 

 

 

 

 

Meeting  :   Generalforsamling 
Venue:   Charlottehaven 
Date :    Monday May 9, 2016  
Note taker: Birgitte Rønn 
 
 

 
 

 

Minutes 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget 

5. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet foreslås uændret (3000 DKK for 

firmamedlemskab, 150 for personligt medlemskab) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Rebecca Zachariae Nielsen, H. Lundbeck 

A/S indstilles til bestyrelsen. Som revisor foreslås Henrik Wachman, Larix. 

7. Fremsatte forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne til 

behandling på generalforsamlingen inden d. 1. april som er den vedtægtsbestemte 

tidsfrist for dette. 

8. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 
Kristian Windfelt blev valgt. 

2. Formandens beretning 
Søren Lophaven, der både var webmaster og kasserer, udtrådte af bestyrelsen i starten af perioden, 

fordi han blev ansat på Københavns Universitet. Rebecca Zachariae Nielsen fra Lundbeck trådte til 

som suppleant. Kim overtog posten som webmaster, mens Rebecca blev kasserer. Da det i perioder 

er en ret arbejdskrævende post at være kasserer, og da Søren er så godt inde i tingene, besluttede vi 

at betale Søren for at assistere med regnskab og opkrævning af gebyrer. Bestyrelsen har lavet en 

kontrakt med Søren der er gældende indtil udgangen af juni 2016. Vi påtænker at forny kontrakten. 

 

10-11 november 2015 holdt DSBS og DSTS et fælles todagesmøde på Novo Nordisk i Bagsværd. 

Første dag var det overordnede emne ”missing data”, anden dag var det anvendelse af statistik 

inden for økonomi (sundhedsøkonomi, investeringsteori). Mødet var meget velbesøgt med 175 

deltagere fra både den farmaceutiske industri og universiteterne.  

 

Som diskuteret på generalforsamlingen i 2015 har DSBS nedsat et Scientific Forum med deltagere 

fra de firmaer som er medlemmer af DSBS, samt repræsentanter fra KU og DTU. Formålet er at 

sikre, at de møder og kurser DSBS arrangerer er relevante for medlemmerne, og at øge samarbejdet 

med universiteterne. Der vil blive afholdt møder ca. to gange om året. Det første møde blev afholdt 

d. 18. april med 14 deltagere.  De kurser DSBS pt. overvejer at afholde blev præsenteret og 

diskuteret, og medlemmerne kom med yderligere ideer, som DSBS vil arbejde videre med.  

 

Den 1. november 2016 vil DSBS og FMS afholde et fælles møde i Malmø. Det overordnede tema 

er ”Statistical analysis of risk and safety data”. Harry Southworth, Data Clarity Consulting Ltd., Per 

Kragh Andersen, Biostatistisk Afdeling, KU og Andrew Thomson, EMA er inviterede eksterne 

foredragsholdere. DSBS har sendt en flyer ud og håber på mange deltagere. 

 

I januar 2017 vil DSBS i samarbejde med Biostatistisk afdeling KU udbyde et kursus i ”Survival 
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analysis, competing risks and recurrent events.” Per Kragh Andersen fra Biostatistisk Afdeling, KU 

og Henrik Ravn, Novo Nordisk vil være undervise.  Kurset vil forløbe over to gange to dage af 

stigende sværhedsgrad.  

 

DSBS blev dannet i marts 1992, så i foråret 2017 har foreningen 25 års jubilæum. Det vil vi 

markere med et videnskabeligt møde og en festmiddag. Planlægningen er endnu ikke gået i gang, 

men vil være et fokusområde for bestyrelsen i 2016-2017. 

 

For at sikre kontinuitet i bestyrelses arbejdet vil DSBS arbejde på at finde en suppleant til 

bestyrelsen. 

 

Der var generel opbakning til de beskrevne initiativer. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab       
Rebecca Zacharaie Nielsen fremlagde regnskab for 2015. Det blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget 
Rebecca Zacharaie Nielsen fremlagde aktivitetsplan og budget. Det blev kommenteret at der er en 

plan for at bruge af foreningens formue til medlemmernes benefise. 

5. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet foreslås uændret (3000 DKK for firmamedlemskab, 150 for personligt 

medlemskab). Forslaget blev vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor  
Rebecca Zachariae Nielsen, H. Lundbeck A/S indstilles til bestyrelsen. Som revisor 

foreslås Henrik Wachman, Larix. Begge blev genvalgt. 

7. Fremsatte forslag  
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på 

generalforsamlingen inden d. 1. april som er den vedtægtsbestemte tidsfrist for dette. 

8. Eventuelt     Der blev ikke rejst nogen emner under eventuelt 

 


