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Generalforsamling Dansk Selskab for Allergologi - Virtuel  
 

Tid Torsdag den 4. februar 2021 kl. 20.00-21.00 
 

Adgang til virtuelle møde 
Du bedes senest 24. januar 2021 tilmelde dig på kontakt@danskallergi.dk (og samtidig bekræfte/sende 
rettelse til din e-mail). 
Du vil senest 2 dage før mødet få tilsendt et link som gælder til både vintermødet og generalforsamlingen. 

 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne* 
4. Aflæggelse af rapport fra udvalg 
5. Regnskabsaflæggelse 
6. Fastsættelse af kontingent for 2021 
7. Valg af formand § 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 suppleanter § 
9. Valg af 2 revisorer 
10. Eventuelt 

 
* Forslag, som medlemmer ønsker optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest den 14. 
januar 2021.  
§ Ønsker et medlem at stille op til bestyrelsen forventes dette meddelt bestyrelsen mindst 3 uger før 
generalforsamlingen. 
Kun sager opført på dagsordenen kan bringes til afstemning på generalforsamlingen. 
 
Nuværende bestyrelse 
Formand: Lone Winther (valgt 2014) - afgående 
Næstformand: Kirsten Skamstrup Hansen (valgt 2014) - afgående 
Kasserer: Hans Jürgen Hoffmann (valgt 2017, genvalgt 2019) - ikke på valg  
Sekretær: Henrik Fomsgaard Kjær (valgt 2017, genvalgt 2019) - ikke på valg 
Andre bestyrelsesmedlemmer: 
Johannes Schmid (valgt 2015, genvalgt 2017 og 2019) - ikke på valg 
Ann-Marie Malby Schoos (valgt 2016, genvalgt 2018) – på valg, ønsker genvalg 
Lene Heise Garvey (valgt 2019) - ikke på valg 
Suppleanter:  
Louise Vestergaard, Caroline Curtz – på valg. LV ønsker ikke genvalg. 
 
Konsekvens af udsættelse af generalforsamling aug 2020 (force majeure pga. Covid-19) 
Udsættelsen betyder at formand samt bestyrelsesmedlemmer der er afgående eller på valg og suppleanter 
på valg bliver på deres poster længere end vedtægterne foreskriver. Tilsvarende vil den første periode for 
nyvalgte til bestyrelsen blive afkortet, således at generalforsamlingen igen vil følge årsmødet i august 2021. 

 

 

p.b.v. 

 

Lone Winther, formand 
 


