Referat af generalforsamling
18. januar 2021 kl. 16.00-17.30
Virtuelt via Teams platform
Referent Anders Juul
1. valg af dirigent
Gitte Moos Knudsen accepterede valg som dirigent, og konstaterede at GF var indkaldt rettidigt, og
styrede GF til vejs ende med sikker hånd.
2. Formandens beretning
Formanden Anders Juul aflagde beretning om sammenslutningens aktiviteter i det forgangne år. Anders
Juul orienterede om status for plan S (Open Access), barselrefusion for ph.d.- studerende i RegionH, og
et debatindlæg fra bestyrelsen vedr. betydning af peer review forud for offentliggørelse af
forskningsresultater. Se separat formandsberetning på SPRH hjemmesiden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
Regnskab som var revideret af Liselotte Højgaard og Henrik Kehlet, blev fremlagt af Steffen Heegaard.
Sammenslutningens økonomi har ikke været belastet af så mange udgifter i 2020 pga. manglende
fysiske medlemsmøder, så økonomien er sund med en kassebeholdning per 31. december 2020 på
139.499 kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at 2021 var kontingentfrit, hvilket blev besluttet af GF.
5. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse
Der var ikke indkommet forslag, men emner til kommende møder blev diskuteret
6. Medlemsnyt
Der er 125 medlemmer aktuelt.
7. Valg til bestyrelsen
Professor Hanne Berg Ravn har desværre forladt Rigshospitalet til fordel for job andetsteds, og der var
en ledig plads i bestyrelsen. Der var ikke andre medlemmer på genvalg. Bestyrelsen har indstillet
professor Kirsten Møller som nyt medlem af bestyrelsen, og der var ikke indkommet alternative forslag,
og Kirsten Møller blev valgt til bestyrelsen med virtuel applaus.
8. Vedtægtsændringer
Der var rundsendt forslag til mindre vedtægtsændringer, således at GF gav beføjelser til udpegning af 23 tegningsberettigede i bestyrelsen ved økonomiske transaktioner. Vedtægtsændringerne blev tiltrådt
af GF.

9. Evt.
Der var forslag og opbakning til at bestyrelsen kontakter direktionen med henstilling om COVIDrelateret refusion af forskningsudgifter for 2. bølge af pandemien. Desuden var der forslag og støtte til
at kontaktudvalget blev genetableret – som minimum i en periode indtil forskningsrådet var kommet i
gang.

