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Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Transplantationsselskab 
Torsdag den 16. februar 2023 kl. 15-16.   

 
Mødet afholdes som et Teams-møde 

 
 
Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

2. Afstemning om ændringer af DSKI’s vedtægter 

3. Evt. 

 
 

Microsoft Teams meeting  

Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed  

Klik her for at deltage i mødet  

Meeting ID: 325 420 194 082  

Adgangskode: cw49xH  

Download Teams | Deltag på internettet 

Få mere at vide | Mødeindstillinger  

 

mailto:Michael-Perch@regionh.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY2MTM1OGMtNjQxNy00YjQzLWE4MzgtNzI2MmNjNjgxNjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22d62f94d1-a64a-4a81-91d8-826aa29760f1%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=d62f94d1-a64a-4a81-91d8-826aa29760f1&tenantId=421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f&threadId=19_meeting_OWY2MTM1OGMtNjQxNy00YjQzLWE4MzgtNzI2MmNjNjgxNjVk@thread.v2&messageId=0&language=da-DK


           
DANSK TRANSPLANTATIONSSELSKAB 

 

 

www.organtransplantation.dk 

 
 

 

 

 

Formand:  Michael Perch.                        Sekretær: Helle Bruunsgaard  
 Sektion for Lungetransplantation B2142  Klinisk Immunologisk Afdeling 7631
 Rigshospitalet  Rigshospitalet 
 2100 København Ø  2100 København Ø 
 Telefon: 35459702                                                                                              Telefon 35456566 
 e-mail: Michael-Perch@regionh.dk                                                                     email: helle.bruunsgaard@regionh.dk 
  

 

Forslag om ændringer i Dansk Transplantationsselskabs 
vedtægter (ændringer med rødt) 

 

 
Afstemning foretages ved ekstraordinær generalforsamling torsdag den 16. februar 
2023 pa  Teams-møde  
 

Microsoft Teams meeting  

Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed  

Klik her for at deltage i mødet  

Meeting ID: 325 420 194 082  

Adgangskode: cw49xH  

Download Teams | Deltag på internettet 

Få mere at vide | Mødeindstillinger  
 

 

 

Begrundelse for vedtægtsændringer: 
Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. september 1991 og revideret 
ved urafstemning december 2002. Den nuværende bestyrelse finder, at der er behov for en 
modernisering af ordlyden og administrationen af visse dele af vedtægterne under §2 
herunder definitionen på hvem, der kan være medlemmer, og hvordan nye medlemmer 
optages. Dansk Transplantationsselskab har oplevet en interesse fra sundhedspersonale, der 
ikke er læger især sygeplejerske om at blive optaget som medlemmer, men derudover også 
fra lægemiddelindustrien. 
 
Der er følgende forslag til ændringer 

• Bestyrelsen foreslår, at udover læger kan sundhedspersonale optages i Dansk 
Transplantationsselskab. Nuværende vedtægter referer til, at ikke-læger, som er 
interesseret i selskabets formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen 
finder det vigtigt at præcisere, at ikke-læger referer til sundhedspersonale. 

 

• Optagelse af nye medlemmer:  Bestyrelsen foreslår, at anmodning om optagelse sendes til 
sekretæren og optagelse i selskabet sker efter bestyrelsens vedtagelse. Årets nye 
medlemmer annonceres mundtligt ved generalforsamlingen. I de nuværende vedtægter 
skal nye medlemmer optages ved simpel stemmeflerhed. Optagelse sker efter forslag fra 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY2MTM1OGMtNjQxNy00YjQzLWE4MzgtNzI2MmNjNjgxNjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22d62f94d1-a64a-4a81-91d8-826aa29760f1%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
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bestyrelsen ved selskabets møder, når vedkommendes navn er meddelt selskabets 
medlemmer mindst 14 dage før mødets afholdelse. 

 

• Repræsentanter for medicinalindustrien: Bestyrelsen foreslår, at repræsentanter for 
medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet efter motiveret 
ansøgning til sekretæren og godkendelse i bestyrelsen. Firmamedlemmernes 
medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. 
Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. I de nuværende 
vedtægter kan associeret medlemskab tildeles af generalforsamlingen ved stemmeflerhed. 
Det er tungt at administrere, at der kan gå op til et år før, et nyt associeret medlem kan 
optages. 

 
 
Vedtægter 
 
§1 
 
Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er 
selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og 
funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat 
undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt 
samarbejde. 
 
  
§2 
 
Læger med interesse for transplantation kan optages som ordinære medlemmer af selskabet. 
Desuden kan sundhedspersonale, som er interesseret i selskabets formål, optages som 
ordinære medlemmer. Anmodning om optagelse sendes til sekretæren. Optagelse i selskabet 
sker efter godkendelse i bestyrelsen. Årets nye medlemmer annonceres mundtligt ved 
generalforsamlingen. 
 
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen i enighed. 
 
Repræsentanter for medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet 
efter motiveret ansøgning til sekretæren og bestyrelsens godkendelse. Firmamedlemmernes 
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medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. 
Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. 
 
Stk.2 Udmeldelse kan ske efter skriftlig henvendelse til sekretæren. Som udmeldt betragtes 
den, der ikke har betalt kontingent i 2 konsekutive kalenderår. 
 
Stk.3 Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter flertalsbeslutning på en generalforsamling 
med efterfølgende urafstemning. Eksklusion af et medlem kræver mindst 3/4 af de ved 
urafstemning afgivne stemmer. Forslag om eksklusion skal fremgå af dagsordenen til 
generalforsamlingen. 
 
Stk.4 Selskabets videnskabelige møder er åbne for alle interesserede. 
 
  
 
§3 
 
Det ordinære kontingent fastsættes for en regnskabsperiode ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Kontingentet for associerede medlemmer fastsættes for en 
regnskabsperiode ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger 
kalenderåret. 
 
Æresmedlemmer og medlemmer, som er fyldt 70 år, er kontingentfri. 
 
  
 
§ 4 
 
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. 
 
Selskabets formand, som skal være læge, vælges på generalforsamlingen ved relativ 
stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer 
vælges herefter på generalforsamlingen ved relativ stemmeflerhed blandt selskabets 
ordinære medlemmer. Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. 
Højest 2 medlemmer af bestyrelsen kan være ikke-læger. 
 
Forslag til formand og bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse og 
fremsendes til sekretæren senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Forslagene 
sendes ud med indkaldelse til generalforsamlingen. Hvis antallet af forslag overstiger antallet 
af ledige bestyrelsespladser, skal der fo-retages skriftlig afstemning blandt selskabets 
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ordinære medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen. På hver stemmeseddel anføres 
maksimalt det antal navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser. 
Bestyrelsesposterne besættes med de medlemmer, der har fået det højeste antal stemmer. 
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg er muligt én gang. 
 
Stk.2 Formanden vælges for en 2-årsperiode og kan genvælges én gang. Valg og genvalg kan 
finde sted uagtet at pågældende derved evt. kommer til at sidde i bestyrelsen i mere end 4 på 
hinanden følgende år. 
 
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand. 
 
Stk. 4 Generalforsamlingen vælger desuden ved mundtlig afstemning 2 revisorer. Dette valg er 
gældende for 2 år. Revisorerne kan genvælges. 
 
Stk.5 Formanden udpeger sekretær, som skal være medlem af selskabet. Sekretæren fungerer 
også som kasserer. Sekretæren virker som ikke-stemmeberettiget medlem af bestyrelsen. 
 
  
 
§ 5 
 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet holder årligt 
generalforsamling. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt og dagsorden fremsendes 3 
uger forud. 
 
Stk.2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
 
-Valg af dirigent 
 
-Formandens beretning 
 
-Sekretæren fremlægger det reviderede regnskab 
 
-Fastlæggelse af kontingent 
 
-Beretning fra eventuelle udvalg 
 
-Eventuelt valg af formand 
 
-Eventuelt valg til bestyrelse 
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-Eventuelt 
 
Stk.3 Generalforsamlingen vælger dirigenten blandt selskabets ordinære medlemmer ved 
absolut stemmeflerhed. 
 
Stk.4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 uger efter, at mindst 1/3 af de 
ordinære medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud. 
 
Stk.5 Sekretæren udsender til alle medlemmer referat af generalforsamling senest 8 uger efter 
dens afholdelse. 
 
  
 
§ 6 
 
Vedtagelse af lovændringer forudsætter at mere end halvdelen af selskabets medlemmer 
personligt er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de person ligt 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end 1/2 af medlemmerne 
personligt er tilstede, skal spørgsmålet udsættes og inden tre måneder afgøres ved en 
følgende ekstraordinær generalforsamling, subsidiært en skriftlig urafstemning. I begge 
tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel stemmeflerhed. 
 
  
 
§7 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege medlemmer hertil. 
 
  
 
§ 8 
 
Selskabets opløsning eller forening med andre selskaber kan kun finde sted efter drøftelse på 
en generalforsamling med efterfølgende urafstemning, hvoraf mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer skal være for forslaget. Anvendelse af selskabets aktiver skal afgøres ved simpel 
stemmeflerhed i forbindelse med denne generalforsamling. 
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§9 
 
Selskabet kan modtage gaver eller arv fra private eller offentlige med henblik på at fremme 
videnskabeligt virke inden for transplantationsforskningen i videste forstand. Midlerne 
forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Ved hver generalforsamling aflægges 
beretning om regnskab af sekretæren. 
 
  
 
  
 
Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. september 1991 og revideret ved 
urafstemning december 2002 
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