
 
 

Referat fra Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk 
Biologi (DSMKB) generalforsamling d. 17. november 2020 
 
Mødet starter online (Zoom) kl. 15:00 
 
Deltagere: Lars Linderoth, Mads Hartvig Clausen, Rasmus Prætorius Clausen, Alex Zelikin, 
Trond Ulven, Simon Feldbæk Nielsen 
 
1.  Valg af dirigent og referent. 
Som eneste deltager udenfor bestyrelsen, blev SFN valgt som dirigent. TU blev valgt som referent. 
 
2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år. 

Formand TU berettet: ”Vi havde ved indgangen af året planer om et symposium med 
profilerede internationale foredragsholdere den 29. januar 2021 og en dobbelt 
session i samarbejde med Sektion for Organisk Kemi ved Kemisk Forenings årsmøde. 
Årsmødet blev aflyst pga. COVID-19, og vores internationale møde er udsat på 
ubestemt tid af samme grund. Vi har derfor pga. COVID-19 ikke haft nogen 
aktiviteter fore vore medlemmer, men kun et online bestyrelsesmøde den 12. 
oktober og nogle møder i foråret i forbindelse med planlægning af vores 
internationale møde, indtil det blev besluttet at dette blev udsat. Af samme grund 
har bestyrelsen besluttet at vi ikke vil indkræve medlemsafgift for vores sektion, dog 
ligger dette hos KF, da de står for kontingentindkrævning.  
Vi håber at situationen med COVID-19 kommer under kontrol, så vi kan komme 
stærkere tilbage i 2021. Vi vil i mellemtiden diskutere om vi kan lave online 
arrangementer som kan være af interesse for vores medlemmer.” 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en 

orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år. 
Kasserer AR fremlagde regnskab og overblik over DSMKBs økonomiske udsigter. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab. 
TU fortalte at KFs formand har lovet at den nye webside vil være klar inden KFs 
generalforsamling, som er forventet 30/11 (dog uden at vi endnu har modtaget invitation) 
 
5. Beretning fra selskabets repræsentant i EFMC. 
RPC fortalte at EFMCs møde blev aflyst og aktiviteter som kræver fysisk tilstedeværelse, er 
på hold pga. Covid-19. 
 
6. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen. 
LL og MHC nævnte at vores planlagte januarmøde er udsat på ubestemt tid og at 
situationen rundt dette alt er dækket i formandens beretning. 
 



7. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
Der var ingen forslag. 
 
8. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer. 
Ingen forslag er modtaget.  
 
9. Fastsættelse af medlemskontingent. 
Det blev besluttet at fastholde medlemskontingent på 50 kr. 
 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Hele bestyrelsen blev genvalgt. 
 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Theis Brock-Nannestad blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge 

en revisorsuppleant på et senere tidspunkt. 
 
12. Eventuelt. 
AR meldte sig til at dække Kemisk Forenings generalforsamling 2020. 
SFN nævnte at når vi fastlægger dato for det udsatte symposium, bør tidspunkt for 
AngloNordic Medicinal Chemistry Symposium tages med i betragtningen, så disse ikke 
kommer for tæt.  


