
GRØNLANDSMEDICINSK SELSKABS FOND 
 

Redegørelse marts 2004 v. formanden Inge-Merete Nielsen 
 
 

Fondet blev oprettet d. 1. januar 1985. 
 
Fondets formål er at støtte grønlandsmedicinsk forskning. Der kan herunder ydes 
støtte til kortvarige rejser og publikation. 
 
Fondets kapital består af årlige bidrag fra Grønlandsmedicinsk Selskabs medlemmer 
efter generalforsamlingsbeslutning samt af formueværdier, som fondet måtte 
erhverve ved arv, gave eller på anden måde. 
 
Der er årligt overført 10 kr./medlem til fonden. 
 
På grund af foreningens skrantende økonomi, blev det på generalforsamlingen d. 22. 
marts 2003 vedtaget, at der ikke skulle overføres noget beløb for 2003. 
 
Da Grønlandsmedicinsk Selskabs Samling blev nedlagt vedtog generalforsamlingen at   
Samlingens kapital på 4.246,76 kr. skulle overføres til fonden (overført 10. 
september 1999). 
 
I 1996 sendte vi 44 ansøgninger til potentielle sponsorer om at støtte fonden. Kun 7 
svarede og alle med afslag. 
 
Hvert år i forbindelse med udsendelse af referat fra generalforsamlingen til 
medlemmerne, medsender vi en skrivelse om fonden og med opfordring til at 
Grønlandsmedicinsk Selskabs medlemmer giver bidrag til fonden. Det har desværre 
endnu ikke resulteret i donation. 
 
 
På generalforsamlingen d. 22. marts 2003 blev det diskuteret om fonden stadig havde 
sin berettigelse eller skulle nedlægges. Spørgsmålet blev udsat til næste 
generalforsamling. 
 
Det blev samtidig besluttet, at man ved den efterfølgende generalforsamling ønskede 
en oversigt over fondens aktiviteter, for at have et bedre diskussions- og 
beslutningsgrundlag for om fonden skulle fortsætte eller nedlægges. 
 

 
Med venlig hilsen  

 
Inge-Merete Nielsen 

Formand for Grønlandsmedicinsk Fond 
 
 
Vedlagt: Oversigt over fondens aktiviteter siden 1991 og Fundats for fonden. 



 
 

GRØNLANDSMEDICINSK SELSKABS FOND 
 

Oversigt over ansøgninger og tildelinger fra 1991 – 2003  
 
 

 
Årstal Antal ansøgere Accepteret Afslag Tildelt beløb 
1991 2 1 1 3000,00 kr. 
1992 0    
1993 0    
1994 0    
1995 1 (som trak sig, fik andetsteds fra)    
1996 2 1 1 2475,00 kr. 
1997 0    
1998 1 1  3000,00 kr. 
1999 0    
2000 0    
2001 2 1 1 2500,00 kr. 
2002 0    
2003 3 1 2 10.000,00 kr. 
I alt 10 5 5 20.975,00 kr. 

 
 
 
Tildeling: 
De tildelte beløb har været til delvis dækning af ansøgernes udgifter i forbindelse med 
fremlæggelse af videnskabelige resultater ved konferencer (ICCH 96 og 03, NunaMed 
91), samt til databearbejdning og foredrag i Edinburgh i forbindelse med et WHO-
projekt. 
 
Vi lægger især vægt på at støtte yngre forskere til at de kan fremlægge deres 
resultater ved konferencer, og derved samtidig få mulighed for at knytte kontakt til 
andre personer med stor grønlands- (eller arktisk) interesse og indsigt. 
 
Afslag: 
Fordi ansøgningerne dels ikke lå indenfor Fondets formålsparagraffer, dels mere var 
rejse-,  opholds- og fortærings- og materialeudgifter. 
 
 
 
 
 
15.02.04/IMN

 



FUNDATS FOR GRØNLANDSMEDICINSK SELSKABS FOND 
 

I. Fondets navn, hjemsted og formål 
 
§1. Fondets navn er Grønlandsmedicinsk Selskabs fond. 
§2. Fondets hjemsted er København. 
§3. Fondets formål er at støtte grønlandsmedicinsk forskning. Der kan 

herunder ydes støtte til kortvarige rejser og publikation. 
 

II. Fondets kapital 
 

§4. Fondets kapital består af årlige bidrag fra Grønlandsmedicinsk Selskabs 
medlemmer efter generalforsamlingsbeslutning samt af formueværdier, 
som fondet måtte erhverve ved arv, gave eller på anden måde. 

§5. Fondets kapital anbringes i hurtigt omsættelige, højt forrentede 
værdipapirer. Renter tilskrives fondet. 

§6. Støtte kan ydes ikke blot af fondets årlige indtægter, men også af fondets 
kapital, når bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt. 

§7. Bestyrelsen kan desuden bestemme, at der af hvert års indtægter 
henlægges et beløb til bevarelse af kapitalens reelle værdi. 

§8. Såfremt fondets midler i hovedsagen er brugt, eller pengeforringelsen og 
tidernes ugunst engang i fremtiden medfører, at fondet åbenbart ikke 
længere har nogen berettigelse, kan bestyrelsen med samtykke af 
Grønlandsmedicinsk Selskabs generalforsamling ophæve fondet. 
Bestyrelsen træffer bestemmelse om midlernes anvendelse fortrinsvis 
ved, at kapitalen opbruges til fondets formål eller indgår i andre former for 
fonds. 

 
III. Fondets bestyrelse 

 
§9. Fondet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. 
§10. To af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden - udpeges af 

Grønlandsmedicinsk Selskabs bestyrelse, medens 1 medlem vælges på 
Grønlandsmedicinsk Selskabs generalforsamling. Medlemmerne fungerer i 
3 år ad gangen. Genudpegning og genvalg kan finde sted. 

§11. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der kan af fondets 
midler ydes godtgørelse for udgifter, som hvervet medfører. 

§12. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. 
§13. Bestyrelsesmøde skal indkaldes, når to af bestyrelsens medlemmer ønsker 

dette, og i øvrigt så ofte, som formanden skønner det nødvendigt. 
§14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede. Alle 

beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§15. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bestyrelsen kan 
bestemme, at sager behandles ved cirkulation. 

 



 

§16. Fondets bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgninger kan støttes 
i henhold til fundatsens formålsparagraf, og kan også foretage uddeling af 
fondets indtægter og kapital i overensstemmelse hermed uden hensyn til 
ansøgning. 

§17. Beslutning om ændring og tilføjelse til fundatsen skal godkendes af 
Grønlandsmedicinsk Selskabs generalforsamling. 

 
IV. Tegning af fondet 

 
§18. Fondet tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen. 
 

V. Regnskab og revision 
 

§19. Fondets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra 1. 
januar 1985. 
§20. Fondets regnskab føres af Grønlandsmedicinsk Selskabs kasserer. 
§21. Efter hvert regnskabsårs afslutning skal der snarest muligt affattes en 

beretning og et fuldstændigt regnskab over samtlige fondets indtægter og 
udgifter samt en status for fondet. 

§22. Fondets regnskab revideres af Grønlandsmedicinsk Selskabs 
generalforsamlingsvalgte revisor og godkendes af selskabets bestyrelse. 
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