Referat af generalforsamling
24. januar 2022 kl. 17.30-18.30
Virtuelt via Teams platform
Referent Kathrine Dahl Hurtigkarl
Valg af dirigent
Jens Lundgren accepterede valg som dirigent, og konstaterede at GF var indkaldt rettidigt, og
styrede GF til vejs ende med sikker hånd.
1. Formandens beretning
Formand Anders Juul aflagde beretning om sammenslutningens aktiviteter i det forgangne år.
Blandt andet debatindlæg i Politiken omkring frigivelse af forskningsresultater før peerview,
udkast til professoraftalen KU/RegionH 2021 samt kort orientering om hjemmesiden og
indmeldingsprocessen for nye medlemmer.
Se separat formandsberetning på SPRH-hjemmesiden.
2. Aflæggelse af revideret regnskab.
Regnskab revideret af Liselotte Højgaard og Christian von Buchwald og fremlagt af Steffen
Heegaard. I 2021 har det været muligt at afholde et fint fysisk medlemsmøde med middag i
Domus Medica og dette sammenholdt med det kontingentfrie år er sammenslutningens
kassebeholdning nu nede på 54.890,90 kr. per 31. december 2021. Regnskabet blev godkendt
uden kommentarer.
3. fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at genindføre kontingent i år på 300 kr., så der igen bliver fyldt op i
foreningens kassebeholdningen til at afholde arrangementer for. Dette blev godkendt af
generalforsamlingen.
4. Valg til bestyrelsen
Der var en ledig plads i bestyrelsen, da Lars Købers periode udløber. Ingen kandidater havde
meldt sig, og bestyrelsen foreslog Susanne Dam Poulsen som kandidat til posten. Bo, Anja,
Kirsten og Niklas er ikke på valg og fortsætter, Steffen og Anders er genvalgt til deres sidste
periode. Susanne Dam Poulsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen med virtuel applaus.

5. Emneforslag til møder i 2022
• Forslag til kommende emner
• Ny dekan Bente Merete Stallknecht /visioner for samarbejde SUND/RH
• Koncerndirektør Dorthe Gylling Crüger/forskerservice hvad kan regionen byde ind med
• Evaluering af forskning/bliver alle specialer løftet på forskningsområdet
• Tiltrækning af udenlandske forskningsmidler/EU-midler
• Pandemien i den kommende vintersæson 2022/2023
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Liselotte og Christian forsætter gerne i hvervet som revisor og revisorsuppleant.
7. Evt.
Opfordring til at søge midler hos ESE
Anders er blevet formand for Forskningsrådet, for ikke og sidde som formand begge steder
fratræder han rollen som formand i SPRH i løbet af det næste år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv og den nye formand bliver Anja Poulsen. snarest med ny formand

