
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 - 9:00  Breakfast 

9:00 - 9:15 Welcome. Charlotte Hindsberger 

9:15 – 10:00 
Karsten Schmidt, Claus Bay & Merete Jørgensen:  Biostatistics in the regulatory 

environment and the formation of DSBS in the 1990’s 

10:00 – 11:00 
Ralf Bender, Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG): 

Evaluation of subgroup analyses in the framework of benefit assessment 

11:00 - 11:30  Coffee Break 

11:30 - 12:15 
Erik Doffagne, CluePoints:  

Using central statistical monitoring to drive quality into clinical trials 

12:15 - 13:15 Lunch 

13:15 – 14:05 Nedjad Losic, Genmab: Two Bayesian designs for first-in-human trials in cancer 

14:05 – 14:20  Coffee Break 

14:20 - 15:05 Anders Malmberg, Ferring: A phase II trial with response-adaptive allocation 

15:05 - 15:30 Coffee and cake 

15:30 - 16:15 
Lasse Sluth, Lundbeck and Lars Endahl, Novo Nordisk:  

Regulatory interaction with Asia 

16:15 - 16:30 Coffee Break 

16:30 - 17:30 DSBS General Assembly 

18:00 - 18:30 Pre-dinner Drinks 

18:30 - Anniversary Dinner 

Anniversary event 

DSBS 25 years 
31 March 2017 at Kollekolle, Værløse 



 

 

 

 

DSBS General Assembly  

Generalforsamling 

Mandag 31. marts 2017, kl. 16:30 – 17:30 

 

 

 

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.  

Ulla Ivens, Novo Nordisk A/S har siddet i bestyrelsen i to perioder og kan ikke genvælges. 
Birgitte Biilmann Rønn, Leo Pharma A/S har siddet i bestyrelsen i en periode og stiller op til 
genvalg. Henrik Ravn, Novo Nordisk A/S har været suppleant og stiller nu op til valg. 
Bestyrelsen foreslår at Birgitte Biilmann Rønn og Henrik Ravn vælges til bestyrelsen. 
Som revisor foreslås Henrik Wachman, Larix. 

7. Fremsatte forslag 

7.1. Forslag om vedtægtsændring af hensyn til overholdelse af SKATs regler (se detaljer næste 

side)  

7.2. Evt. fremkomne forslag. 

8. Eventuelt 

 

Bestyrelsen foreslår i år en vedtægtsændring af hensyn til overholdelse af SKATs regler (se næste 

side). Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Et medlem der ikke er 

tilstede til generalforsamlingen kan give et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig. 

  



 

 

Forslag til samt begrundelse for vedtægtsændringer 

I 2016 blev vedtægterne i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik (DSTS) ændret.  

Baggrunden var at SKAT har afgjort at DSTS er skattepligtig efter selskabsskattelovens §1, stk 1, 

da foreningen efter SKATs vurdering har indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, idet 

foreningen modtager overskudsandel ved udgivelse af videnskabeligt tidsskrift (Scandinavian 

Journal of Statistics). 

DSTS ville fremadrettet kunne fritages for selvangivelsespligten, hvis vedtægterne blev ændret på 

to punkter, så det blev klarere, at 1) selskabet har et almennyttigt formål, og 2) at 

opløsningsbetingelserne udtrykkelig nævnes i vedtægterne, så eventuelle midler i tilfælde af en 

opløsning af selskabet stadig vil blive anvendt i henhold til foreningens formålsparagraf. 

DSBS har indtægter fra afholdelse af kurser, hvilket måske også kan vurderes som 

erhvervsmæssig virksomhed. Inspireret af de vedtægtsændringer DSTS har foretaget, forslås 

derfor følgende vedtægtsændringer for DSBS. 

§ 2 Formål ændres fra: 

Selskabets formål er at fremme udvekslingen af information mellem fagstatistikere, som arbejder 

for den farmaceutiske industri i og uden for Danmark, samt at virke for højnelse af den faglige 

standard og at fremtræde udadtil som sagkyndig. 

til: 

Selskabets formål er at fremme udvekslingen af information mellem fagstatistikere, som arbejder 

for den farmaceutiske industri i og uden for Danmark, samt at virke for højnelse af den faglige 

standard og at fremtræde udadtil som sagkyndig. 

Formålet søges nået gennem: 

        • Møder med foredrag og diskussion. 

        • Kontakt med udenlandske foreninger og enkeltpersoner. 

        • Øvrige initiativer inden for områder af almindelig interesse for medlemmerne. 

Der tilføjes en paragraf 10 med ordlyden: 

§10 Anvendelse af foreningsmidler i tilfælde af foreningens opløsning 

Ved foreningens opløsning eller ophør af foreningens aktiviteter på anden måde skal foreningens 

midler udelukkende anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen til fremme af den 

statistiske videnskab inden for den farmaceutiske industri, herunder forskning og uddannelse. 

 

 


