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BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2009/2010 

17. marts 2010 

Hovedbestyrelsen i Danmarks Farmaceutiske Selskab har i foreningsåret 2009/2010 haft 

vedtægtsændringer, regnskabs-revision, procedurer for sekretariatsbistand samt aktiviteter i 

forbindelse med planlægning af kongressen World Pharma 2010 som primære fokusområder. 

Hovedbestyrelsen har i løbet af foreningsåret afholdt et fagligt møde, og selskabet har 

arrangeret og sponsoreret et symposium på PharmSciFair kongressen 2009.  

 

1. Mødeaktiviteter i 2009/2010 

Danmarks Farmaceutiske Selskab (inklusiv aktivitet i de fem sektioner) har afholdt en række 

faglige møder i foreningsåret 2009/2010. Et af disse møder er afholdt af Hovedbestyrelsen. 

En liste over afholdte møder findes på selskabets hjemmeside: www.farmaceutisk-

selskab.dk – se ’Kalender’ – ’Afholdte arrangementer’. 

 

2. World Pharma 2010  

Søren Ilsøe-Kristensen og Steen Hvass Ingwersen repræsenterer Danmarks Farmaceutiske 

Selskab i bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, med Lise Aagaard som 

suppleant til udgangen af foreningsåret 2009-2010. Selskabet er via dets rolle som medstifter 

af ”Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi” medarrangører af farmakologi kongressen World 

Pharma 2010. Selskabet yder sponsor bidrag til afholdelse af selve kongressen, samt et 

mindre sponsor bidrag til en workshop. World Pharma 2010 finder sted fra d. 17. – 23. juli 

2010 i København. En kopi af kongres programmet er blevet udsendt til alle selskabets 

medlemmer pr. post i 2009. Det endelige program kan ses på hjemmesiden: 

www.worldpharma2010.org/.  

 

3. Revidering af selskabets love 

Hovedbestyrelsen har lavet udkast til nye love for selskabet og dets sektioner, der blevet 

præsenteret på et informationsmøde i januar 2009. Formålet med vedtægtsændringerne var 
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primært at gøre vedtægterne mere tidssvarende. Blandt andet er det blevet muligt for andre 

akademikere end farmaceuter at blive medlem af selskabet uden særlig dispensation fra 

bestyrelsen. De nye vedtægter blev sendt til urafstemning blandt alle medlemmerne i perioden 

27/5 til 24/6 2009. Afstemningen er foretaget elektronisk via spørgeskemaværktøjet defgo.net 

og praktisk gennemført af analyseinstituttet Interresearch. Afstemningen er gennemført 

anonymt overfor Danmarks Farmaceutiske Selskab. Afstemningens juridiske gyldighed har 

dels betinget en stemmeandel på mere end 50 % af medlemmerne hvilket var opfyldt, idet 

deltagelsesprocenten var 54 %.  For forslaget til reviderede vedtægter stemte 93 % ja, 1 % nej 

og 6 % stemte blankt. De nye vedtægter findes på selskabets hjemmeside:  

www.farmaceutisk-selskab.dk – se ’Selskabet’ – ’Vedtægter’. 

 

4. Regnskab og revision 

Selskabets regnskab og formue er med de nye vedtægter blevet samlet under 

Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen har i samarbejde med sekretariatet i Pharmadanmark 

udarbejdet retningslinjer for håndtering og ubetaling af regninger og andre udgifter i 

forbindelse med selskabets faglige møder. I den forbindelse er det også samtidig blevet 

udarbejdet et udkast til en generel samarbejdsaftale mellem selskabet og sekretariatet.  

Hovedbestyrelsen har indgået en aftale med statsautoriseret revisor Nikolai Selch, AP: 

Statsautoriserede Revisorer, Nørre Farimagsgade 11, 1362 København K, om revision af 

selskabets samlede regnskab.  

 

5. Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen har bestået af: 

o Lise Aagaard (formand) 

o Kamilla Rolsted (næstformand) 

o Ditte Maria Karpf (kasser) 

 

Sektionsrepræsentanterne:  

o Inga Bjørnsdottir, Analytikerringen  

o Lise Sylvest Helledi, Biofarmacisektionen 

o Morten Thorup Petersen, Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling 

o Søren Ilsøe-Kristensen, Sektion for Klinisk Farmaci 

o Behzad Ghorbani, Sektionen for socialfarmaci 

 

http://www.farmaceutisk-selskab.dk/

