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Til medlemmerne 
 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 20. marts 2004 kl. 10.00 i Dansk Polar 
Center, Strandgade 100 H, København. Efter generalforsamlingen afholdes selskabets 
videnskabelige forårsmøde med frokost jf. separat mødeindkaldelse.  
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Budget for 2004 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontin-

gent på 325 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for studerende og  medlemmer 
over 70 år. 

5. Valg til bestyrelsen.  
 Peter Bjerregaard og Anders Koch afgår efter tur og genopstiller. Bestyrelsen 

indstiller begge til genvalg. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til 
bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

6. Valg af suppleanter.  
 Bestyrelsen foreslår Nis Mads Varis Andersen og Thyra Krause. 
7. Revisoren Thyra Krause afgår. 

Bestyrelsen foreslår Jeppe Friborg. 
8. Beretning fra Grønlandsmedicinsk Selskabs Fond.  
9. Beretning fra International Union for Circumpolar Health. 
10. Eventuelt.  
 
 
 

Bestyrelsen
 



Grønlandsmedicinsk Selskab 
 

BERETNING FOR 2003 
 

 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 277 medlemmer, en nettotilgang på 6 
medlemmer i løbet af året; 67 medlemmer boede i Grønland imod 62 i 2002. Der er altså tale 
om en fortsat stabilisering af medlemstallet. 
 
I 2003 har der ligesom der været afholdt tre videnskabelige møder og NUNA MED 2003 
sammen med ICCH 2003. Der har således været en solid aktivitet.  
 
Selskabets møde nr. 125 og generalforsamling blev afholdt i København den 22.3.03. Niels 
Kjær udtrådte af bestyrelsen, Inge-Merete Nielsen blev genvalgt, Marit Eika Jørgensen blev 
valgt som nyt medlem. Der valgtes ingen suppleanter. Niels Kjær takkedes for en fin indsats 
som Selskabets kasserer. Kontingentet blev hævet en smule grundet Selskabets begrænsede 
økonomi. Det besluttedes derudover at Fondens virke og behov skal debatteres på 
generalforsamlingen 2004 efter fremlæggelse af historisk oversigt og virke.  
Møde nr. 126 blev afholdt i foråret 2003 i Nuuk med et blandet program.  
I perioden 11. – 14. september 2003 afholdtes ICCH12 og NUNA MED 2003 med mere end 
300 deltagere fra hele det Arktiske område. Mødet var en stor succes og mange kontakter blev 
skabt. Michael Petersen blev tildelt Jens Peter Hart Hansens mindelegat og Peter Bjerregaard 
modtog Jack Hildes medaljen. Mødet som naturligt har medført en stor arbejdsindsats især 
blandt vore medlemmer i Nuuk betød, at der ikke har været afholdt flere møder i Grønland. På 
mødet i Nuuk afholdtes bestyrelsesmøde, hvor vor tidligere formand Peter Bjerregaard afgik 
efter at have varetaget funktionen på bedste vis siden 1991. Preben Homøe valgtes herefter 
som ny formand.  
Møde nr. 127  afholdtes i København lørdag d. 1 november 2003 som heldagsmøde med 
temaet ”Stjernestunder fra ICCH12”. Mødet var velbesøgt og der var som vanlig livlig debat. 
 
Peter Bjerregaard afgik også som præsident for IUCH. Preben Homøe valgtes som sekretær i 
IUCH, hvor også Gert Mulvad og Thomas Stensgaard har sæde. Thomas Stensgaard valgtes 
fra ”gulvet”. Som ny præsident for The International Union for Circumpolar Health valgtes 
enstemmigt Neil Murphy fra the American Society. Blandt diskussionspunkterne var 
Unionens beklemte finanser, som medfører at Unionens medlemmer ikke kan mødes på 
vanlig vis, men må nøjes med telefonmøder eller internetmøder, tidsskriftet International 
Journal of Circumpolar Health som nu også er blevet internetbaseret og den næste ICCH 
kongres. Der blev givet opbakning til at denne skal foregå i Novosibirsk i formentlig juni 
2006. Endelig beslutning træffes i løbet af 2004 efter et såkaldt ”site visit” i Novosibirsk.  
 
Selskabets økonomi er fortsat ikke helt i balance jf. omstående (endnu ikke reviderede) 
regnskab. Det forventes dog at der stort set vil være balance i 2004 efter sidste års justeringer 
og forventede mindre udgifter i 2004. Bestyrelsen foreslår derfor uændret kontingent i 2004. 
 
2004 bliver et år uden de store udsving og bestyrelsen arbejder på at arrangere to årlige møder 
inkl. dagens møde samt muligvis et møde i Århus med temaet miljømedicin. Lokalafdelingen 
afholder møde d. 31. marts i Nuuk i samarbejde med Helsehøjskolen i Göteborg.  
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Hjemmesiden er nu særdeles velfungerende takket være det store arbejde af webmaster 
Anders Koch. Alle indlæg smat evt. billeder er fortsat velkomne i bestræbelserne på at 
udvikle og vedligeholde hjemmesiden www.gms.suite.dk. Samtidig henledes 
opmærksomheden på IJCH’s hjemmeside http://ijch.oulu.fi som også kan findes på vor egen 
hjemmeside. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for det stabile arbejde som ydes og i 
særdeleshed takke de af vore medlemmer i Grønland og Danmark som deltog i det store og 
succesfulde arbejde, der udførtes omkring ICCH12 og NUNA MED 2003.  
 
 

Preben Homøe 
17. februar 2004
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Urevideret regnskab for Grønlandsmedicinsk selskab 2003 
 
udgifter Mødeudgifter 4524,5
 Kontorhold 19440,3
 Lokalforeningen 4000
 IJCH 49996,81
 ICCH12 8000
 fonden 2710
 i alt 88671,61
   
   
indtægter Kontingent 72175
 renter 1125,35
 tilskud 8000
 i alt 81300,35
 
 
 
balance     
ind 81300,35  ud 88671,61
kassebeholdning 58285,55  kassebeholdning 50914,29
 139585,9   139585,9
  0   
     
Underskud 7371,26    
 
 
 
 
Urevideret regnskab for Fonden 2003 
 
udgifter Udbetaling 10000
 Kontor 113
 I alt 10113
   
   
indtægter fra GMS 2710
 Rente 956,28
 I alt 3666,28
 
 
balance     
ind 3666,28  ud 10113
kassebeholdning 46053,1  kassebeholdning 39606,38
 49719,38   49719,38
  0   
     
Underskud 6446,72    
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