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Generalforsamling
KolleKolle, Værløse
Fredag den 31 marts 2017 kl 16.30
Bestyrelsen + fremmødte medlemmer
Ulla Ivens

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget
Fastlæggelse af kontingent

Kontingent foreslås uændret (3000 DKK for firmamedlemskab, 150 for personligt
medlemskab)
6. Valg af bestyrelsesmedlem og revisor

Ulla Ivens har siddet i bestyrelsen i to perioder og kan ikke genvælges.
Birgitte Biilmann Rønn har siddet i bestyrelsen i en periode og stiller op til genvalg.
Henrik Ravn 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.
7. Fremsatte forslag
1. Forslag om vedtægtsændring af hensyn til overholdelse af SKATs regler
2. Evt. fremkomne forslag.
8. Eventuelt
1.Valg af dirigent
Kristian Windfeld (Lundbeck) blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Bestyrelsens medlemmer har i år været Kim (Web ansvarlig), Ulla (Sekretær), Rebecca
(Kasserer), Birgitte (EPSPI repræsentant), og Charlotte (Formand).
Derudover har vi i løbet af året inddraget to suppleanter, Gabriela og Henrik. Vi synes det
er hensigtsmæssigt at inddrage suppleanter for at sikre noget kontinuitet i bestyrelses
arbejdet. I år hvor Ulla træder ud af bestyrelsen, stiller Henrik således op til valg. Desuden
er suppleanterne en stor hjælp i forhold til at få løst arbejdsopgaverne.
Den 1. november 2016 afholdt DSBS og FMS et fælles møde i Malmø. Det overordnede
tema var ”Statistical analysis of risk and safety data”. Harry Southworth, Data Clarity
Consulting Ltd., Per Kragh Andersen, Biostatistisk Afdeling, KU og Andrew Thomson,
EMA var inviterede eksterne foredragsholdere. Der var 100 deltagere til mødet,
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størstedelen kom fra DSBS.
DSBS har i år samarbejdet med Biostatistisk Afdeling på KU vedr. to arrangementer:
18 August 2016 afholdt DSBS i samarbejde med Theis Lange, KU et halvdags kursus i
'Mediation Analyses' med 75 deltagere. Tre af foredragsholderne, heriblandt Theis, kom fra
universitetsverdenen. Derudover bidrog Henrik Loft og Søren Rasmussen med erfaringer
fra henholdsvis Lundbeck og Novo.
I januar/februar 2017 blev kurset 'Survival Analysis in Clinical Trials' afholdt. Per Kragh
Andersen, KU og Henrik Ravn Novo Nordisk, var undervisere på kurset. Der var plads til
35 deltagere, og kurset blev hurtigt overtegnet. Generelt var deltagerne meget tilfredse med
kurset, og DSBS planlægger at gentage det i januar 2018 med samme undervisere.
Bestyrelsen vil gerne fortsætte samarbejdet med KU. Det kræver aktiv deltagelse fra
vores/medlemmernes side at sikre at arrangementerne er relevante for vores arbejde.
Bestyrelsen vil derfor gerne sige tak til Kajsa Kvist og Henrik Ravn som var medarrangører
af henholdsvis halvdagsseminar og kursus.
Vi vil også gerne sige tak for den øvrige støtte vi har fået til arrangementerne. Ferring lagde
lokaler til halvdags kurset i ’Mediation Analyses’, Novo støttede FMS mødet med et
sponsorat, og Lundbeck lagde lokaler til kurset i overlevelses analyse.
Derudover har DSBS afholdt dagens jubilæumsmøde, med bidrag fra en blanding af
eksterne og interne foredragsholdere. Vi er glade for at så mange deltagere ville komme
netop denne dag. Dels fordi DSBS' første 25 år er en anledning vi synes er værd at fejre, og
dels fordi stort fremmøde plus mange fuldmagter er nødvendigt for at DSBS kan nå til en
afgørelse vedr. den vedtægtsændring vi skal stemme om lidt på generalforsamlingen.
Ud over kurset i survival analysis, der skal afholdes igen januar 2018, har bestyrelsen ikke
lagt nogle faste planer for det næste år. Vi har ideer til nogle foredrag/foredragsholdere.
Derudover vil vi meget gerne afholde flere kurser.
Sidste år nedsatte bestyrelsen et scientific forum, hvis primære formål var at få
medlemmernes input til relevante aktiviteter. Vi mødtes en gang sidste år, og flere af de
emner der blev forslået dengang har vi forsøgt at afspejle i årets arrangementer. Forummet
har ikke mødtes i år, men hvis der stadig er interesse for det, vil jeg indkalde til endnu et
møde senere i år, med henblik på at få input til fremtidige arrangementer.
Generelt, hvis nogle har ideer til emner der skal behandles, foredrag der bør holdes og
kurser vi kan udbyde, hører vi meget gerne fra jer.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget

Side 2 af 4

Aktivitetsplan og budget for næste år blev fremlagt og godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet besluttet uændret (3.000 DKK for firmamedlemskab, 150 DKK for personligt
medlemskab).

6. Valg af bestyrelsesmedlem og revisor
Birgitte Biilmann Rønn (Leo Pharma) var på valg og blev genvalgt for en ny tre-års periode.
Henrik Ravn (Novo Nordisk) stillede op til bestyrelsen og blev valgt.
Henrik Wachmann (Larix) blev genvalgt som revisor.

7. Fremsatte forslag
1: Forslag om vedtægtsændring af hensyn til overholdelse af SKATs regler
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

Side 3 af 4

statistiske videnskab inden for den farmaceutiske industri, herunder forskning og uddannelse.
Valget blev gennemført ved håndsoprækning.
Udfaldet af valget var som følger

124 stemte for, heraf 84 stemmer afgivet ved fuldmagt.

0 stemte imod,

0 undlod at stemme
Medlemstallet for DSBS er per marts 2017 på 186 personer, hvorfor vedtægtsændringen blev
vedtaget.
2: Evt indkomne forslag
Intet

8. Eventuelt
Intet
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