
 
 
 
 
Der afholdes medlemsmøde 
 

lørdag den 2. april 2005  
På Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1.th. 

 
 

temaet for mødet er 
 

Folkesundhed 
 

Program: 

10.00-10.45 Generalforsamling 
 
10.45-11.00 Kaffepause 
 
11.00-12.00 Thor Hjarsen: En tand for meget.  
 Den grønlandske naturforvaltning er under kritik - også internationalt. Små 

tandhvaler, hvalrosser og isbjørne skydes og produkterne handles selvom 
en række af arterne er i voldsom tilbagegang. Internationalt vigtige natur-
områder bliver ikke beskyttet. I dag overtrædes en række internationale 
naturkonventioner i Grønland mens Danmark ser stiltiende til. Foredrags-
holderen har boet i Grønland og kender systemet indefra. I dag er han uaf-
hængig konsulent i firmaet EcoAdvise og har f.eks. lavet en række analyser 
for WWF Verdensnaturfonden om hullerne i naturforvaltningen på verdens 
største ø.  

 
12.00-13.00 Frokost (tilmelding på vedlagte slip) 
 
13.00-13.45 Ann B. Kjeldsen, Hanne Nørby, Peter Bjerregaard: Det grønlandske folke-

sundhedsprogram. 
 
13.45-14.10 Cecilia Petrine Pedersen, Kristian Sørensen: En undersøgelse af unges triv-

sel i Grønland. 
 
14.10-14.35 Marit Eika Jørgensen: Måling af fysisk aktivitet i befolkningsundersøgelser i 

Grønland. 
 
14.35-15.00 Inge-Merete Nielsen: Prænatal og neonatal screening. 



 
 
 

3. marts 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Til medlemmerne 
 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 2. april 2005 kl. 10.00. Sted: Statens Institut for 
Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1.th. Efter generalforsamlingen afholdes selskabets viden-
skabelige forårsmøde med frokost jf. separat mødeindkaldelse.  
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Budget for 2005 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 

325 kr. for ordinære medlemmer og 150 kr. for studerende og medlemmer over 70 år 
5. Valg til bestyrelsen.  
 Preben Homøe og Tine Curtis afgår efter tur. Preben Homøe genopstiller. Tine Curtis øn-

sker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller Preben Homøe til genvalg og Tyra Krause til 
nyvalg. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til bestyrelsen inden generalforsamlin-
gen 

6. Valg af suppleant 
 Bestyrelsen foreslår Nis Andersen 
7. Revisor Jeppe Friborg foreslås genvalgt 
8. Beretning fra International Union for Circumpolar Health 
9. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen
 



Grønlandsmedicinsk Selskab 
 

BERETNING FOR 2004 
 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 263 medlemmer, en nettoafgang på 14 med-
lemmer i løbet af 2004; 66 medlemmer boede i Grønland imod 67 i 2003. Der er altså tale om 
en lille tilbagegang i medlemstallet væsentligst blandt medlemmer i Danmark.  
 
I 2004 har der været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i Grønland. Selskabets 
møde nr. 128 og generalforsamling blev afholdt i København den 20.3.2004. Mødets emne 
var ”Tunu”, Østgrønland. Peter Bjerregaard og Anders Koch var på valg og begge genvalgtes. 
Som suppleanter valgtes Tyra Krause og Nis Andersen. Jeppe Friborg valgtes som revisor. 
Kontingentet forblev uændret på trods af Selskabets begrænsede økonomi. Det besluttedes 
ved afstemning og efter fremlæggelse af redegørelse fra Grønlandsmedicinsk Selskabs Fond 
ved Inge-Merete Nielsen at Fonden skulle nedlægges og formuen skulle tilgå Selskabet.  
Møde nr. 129 blev afholdt i Nuuk i marts 2004 i samarbejde med Peqqissaanermut Iliniarfik, 
Center for Sundhedsuddannelser. Møde nr. 130 afholdtes af lokalforeningen i Nuuk. Mødet 
omhandlede børn, TB, genetiske studier, sundhedsvidenskabelig forskningsstrategi og det tid-
ligere obduktionsprojekt. Samtidig afholdtes generalforsamling i lokalafdelingen og man valgte 
Jette Lyberth, Ruth Montgomery, Uka Wilhjelm og Gert Mulvad. Møde nr. 131 afholdtes i Kø-
benhavn lørdag d. 6. november 2004 som heldagsmøde. Mødet var meget velbesøgt og bl.a. 
fremlagdes resultater fra et grundvidenskabeligt projekt vedrørende muskelforbrænding ved 
skiløb over indlandsisen og ved inuit fangerlevevis i Qaanaaq. Herudover fremlagdes forskellige 
blandede foredrag. 
 
GMS har af Ugeskrift for Læger modtaget en opfordring i lighed med alle andre videnskabelige 
selskaber til at indsende en kort nyhedsartikel. Vi har med bidrag fra flere udfærdiget en fæl-
lesartikel med titlen ”Grønland – et sygdomsmønster i forandring”. 
 
The International Union for Circumpolar Health (IUCH) har afholdt et enkelt telefonmøde med 
deltagere fra alle IUCH’s tilknyttede selskaber. Efter rapport fra George Conway fra Alaska er 
det nu fastlagt at ICCH 13 vil blive afholdt i Novosibirsk i juni 2006. Det Canadiske Selskab har 
indgivet ansøgning om at afholde ICCH 14 i 2009 formentlig i Yellowknife.  
 
Selskabets økonomi er fortsat ikke helt i balance jvf. vedlagte regnskab. Det forventes, at der 
vil være tæt på balance i 2005, idet der ikke ligger større opgaver umiddelbart forude. Dog 
truer en mulig abonnementsforhøjelse på IJCH. Bestyrelsen foreslår derfor uændret kontingent 
i 2005. 
 
2005 bliver et traditionelt år uden de store opgaver. GMS hjemmesiden er fortsat velfungeren-
de. Det er blevet muligt at tilmelde sig GMS nyhedsbrev over hjemmesiden og alle opfordres til 
at gøre dette idet vi på denne måde kan spare udsendelsesomkostninger. Alle indlæg til 
hjemmesiden 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. 
 
Perioden 1 marts 2007 til 1. marts 2009 er udnævnt til International Polar Year (IPY). GMS har 
besluttet ikke at deltage aktivt som selskab idet der ikke aktuelt er økonomiske midler til at 
yde en sådan indsats. Selskabets medlemmer bør dog være opmærksomme på, at der mulig-
vis kan blive tilbudt økonomiske midler til projekter gennem IPY. Der henvises til hjemmesiden 
www.dpc.dk/ipy. 
 
Selskabets bestyrelse vil i 2005 debattere muligheden for at Selskabet kan indgå i et tættere 
samarbejde med Grønlands Hjemmestyre, Det Grønlandske Sundhedsvidenskabelige Forsk-
ningsråd, Embedslægeinstitutionen og DIH med henblik på at forbedre forskningsindsatsen i 
Grønland og med henblik på at implementere forskningsresultater opnået i det grønlandske 
sundhedsvæsen.  
 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for indsatsen gennem det forløbne år. 
 
Preben Homøe, 16. februar 2005



Urevideret regnskab for Grønlandsmedicinsk selskab 2004 
 
 
 
Udgifter Mødeudgifter 4.017,75
 Kontorhold 11.780,10
 Lokalforeningen 4.000,00
 IJCH 48.643,80
 Hjemmeside 1.111,25
 I alt 69.552,90
   
   
Indtægter Kontingent 72.150,00
 Renter 1.459,30
 Nedlæggelse af fonden 40.136,67
 I alt 113.746,00
 
 
 
Balance     
Ind 113.746,00  Ud 69.552,90 
Kassebeholdning 509.14,29  Kassebeholdning 95.107,36 
 164.660,30   164.660,30 
  0   
     
Overskud 44.193,07    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasserer  
Marit Eika Jørgensen 

Revisor 
Jeppe Friborg

 


