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d. 20. marts 2004 i Dansk Polarcenter 
 
 

Valg af dirigent: 
Bent Harvald blev valgt til dirigent og konstaterede, at forsamlingen 
var lovligt indkaldt. 
 
Formandens beretning: 
Formanden Preben Homøe henvist til den udsendte skriftlige beret-
ning, der blev taget til efterretning. 
 
Godkendelse af regnskab: 
Regnskabet for 2003 blev fremlagt urevideret p.gr.a. forsinket 
fremsendelse til revisoren. Regnskabet udviste et underskud på kr. 
7371,26, idet der havde været indtægter på kr. 81.300,35 og ud-
gifter for kr. 88.671,61. Der var i 2003 budgetteret med et vist un-
derskud. Kassebeholdningen var kr. 139.585,90. Regnskabet blev 
godkendt, dog med en regnskabsteknisk bemærkning om anførsel 
af enkelte regnskabsposter. 
 
Budget for 2004 og fastsættelse af kontingent: 
Budgettet for 2004 blev fremlagt. Der budgetteres med et under-
skud på kr. 13.670,00, idet det er bestyrelsens opfattelse, at kon-
tingentet ikke for øjeblikket kan sættes op. I 2005 forventes kon-
tingentet at måtte stige, idet beløbet for abonnement på Internati-
onal Journal of Circumpolar Health, som Grønlandsmedicinsk Sel-
skabs medlemmer modtager som en del af medlemskabet, antages 
at stige fra 25 til 35 Euro. Det blev foreslået at udsendelse af med-
delelser pr. e-mail kunne reducere udgifter til kontorhold, men det-
te skønnedes ikke at have større betydning. For øjeblikket er der 
ca. 600 abonnenter på tidsskriftet, heraf 277 danske. I USA og Ca-
nada er der individuelt abonnement for de videnskabelige selska-
bers medlemmer. Det skønnes, at ophør af kollektivt abonnement 
for Grønlandsmedicinsk Selskabs medlemmer kan medføre, at tids-
skriftet må indstilles. Det blev foreslået, om der kunne spares porto 
ved udsendelse ad andre kanaler end de nuværende, hvilket besty-
relsen vil se på. Samlet blev budgettet vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen: 
Bestyrelsesmedlemmerne Peter Bjerregaard og Anders Koch var på 
valg og blev begge genvalgt uden modkandidater. 
 
Valg af suppleanter: 
Bestyrelsen indstillede overlæge, Ph.D. Nis Andersen, Øjenafdelin-
gen, Rigshospitalet, og reservelæge Tyra Krause, Ph.D. Hudafdelin-



gen, Gentofte Amtssygehus og Afdeling for Epidemiologisk Forsk-
ning, Statens Serum Institut, som suppleanter til bestyrelsen. Beg-
ge blev valgt. 
 
Valg af revisor: 
Jeppe Friborg, læge, Ph.D. studerende, blev valgt som revisor og 
afløste Tyra Krause på denne post. 
 
Beretning fra Grønlandsmedicinsk Selskabs Fond (obs: noter 
og fundats for Fondet kan ses ved klik på linket på GMS-
hjemmesiden): 
Formanden for Grønlandsmedicinsk Selskabs Fond Inge Merete Ni-
elsen redegjorde for fondens historie og uddelinger siden 1991, idet 
der ved sidste generalforsamling blev efterspurgt en sådan redegø-
relse med henblik på om fonden skal videreføres eller nedlægges. 
Der er i 2003 uddelt 10.000 kr. til deltagelse i ICCH12 for én delta-
ger, mens 2 ansøgninger ikke blev imødekommet, da de dels lå 
uden for fondens formålsparagraf, dels mere var rejse-, opholds-, 
fortærings- og materialeudgifter af en størrelsesorden, der ikke 
kunne imødekommes. I alt er siden 1991 uddelt 5 bevillinger på i 
alt kr. 20.975,00, mens der har været 10 ansøgninger. Regnskabet 
for 2003 udviste et underskud på kr. 6.446,72, således at egenka-
pitalen nu er på kr. 39.606,38. På denne baggrund mente flere, 
herunder medstifter Inge Lynge, at fonden ikke gjorde nok gavn og 
at den kunne nedlægges. Der blev stillet spørgsmålstegn ved om 
generalforsamlingen kunne beslutte at nedlægge fonden, men 
ordstyreren konkluderede, dette kunne lade sig gøre, idet forlaget 
blev stillet ved sidste generalforsamling med henblik på beslutning 
ved denne generalforsamling. Det blev diskuteret, om fondens for-
mue i tilfælde af nedlæggelse kunne indgå i Grønlandsmedicinsk 
Selskabs egenkapital, eller om formuen skulle uddeles som be-
villinger. Det blev dertil påpeget, at fondens formål er at yde støtte 
til grønlandsmedicinsk forskning og publikation. Da Selskabet netop 
er et videnskabeligt selskab omhandlende grønlandsmedicinske 
forhold, og da kontingentet formentligt vil stige til næste år netop 
som følge af øgede udgifter til International Journal of Circumpolar 
Health, blev det konkluderet, at det var i overensstemmelse med 
vedtægterne, at fondens formue ved nedlæggelse af fonden kunne 
indgå i selskabet. Der blev herefter stillet forslag om nedlæggelse 
af fonden og indgåelse af formuen i selskabet, hvilket blev vedtaget 
med 18 stemmer mod 1, ingen stemte ikke. 
 
Beretning fra International Union for Circumpolar Health: 
Formanden redegjorde for samarbejdet i IUCH (International Union 
for Circumpolar Health). I forbindelse med ICCH12 i Nuuk blev 
valgt nye menige medlemmer til IUCH, bl.a. Thomas Steensgaard 



fra Nuuk, og der blev foretaget reorganisering. Neil Murphy fra USA 
blev valgt til præsident, og Preben Homøe blev valgt til sekretær. 
Arbejdet i IUCH og undergrupper vil foregå via e-mail, idet unio-
nens økonomi er så anstrengt, at der ikke er råd til at mødes. I Nu-
uk blev nedsat et antal arbejdsgrupper, herunder én, der skal dan-
ne overblik over internationale organisationer, unionen har interes-
se i at samarbejde med. Preben Homøe blev formand for denne 
gruppe. Derudover blev orienteret om den kommende circumpolare 
sundhedskongres ICCH13, der skal foregå i Novosibirsk. George 
Conway, tidligere formand for IUCH, rejser til sommer på unionens 
vegne til Novosibirsk på inspektionsrejse med henblik på vurdering 
af om kongressen er gennemførlig. 
 
Eventuelt: 
Grønlandsmedicinsk hjemmeside (www.gms.suite.dk) har i en peri-
ode ikke været tilstrækkeligt opdateret, men forventes snarest at 
blive det. Et af formålene med siden er at fungere som værktøj for 
grønlandsmedicinsk forskning, således at for eksempel fondsopslag 
vil blive offentliggjort der. Der blev fra webmaster forespurgt, om 
man i tilfælde af udsendelse af elektronisk post til medlemmerne i 
en overgangsfase kunne bruge for eksempel Dadlnet-adresser 
(adresser på lægelige medlemmer). Dette var der dog ikke stem-
ning for. I stedet vil udsendelse af elektronisk post kræve aktiv til-
melding på hjemmesiden, hvilket vil blive etableret. 

 
 
Referent Anders Koch, 1. april 2004 
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