
   
 

Dagsorden DNS-generalforsamling  
25. marts 2023 Kl. 09.00 – 10.00 

Munkebjerg Hotel, Vejle 
 
 

1. Valg af dirigent  
DNS foreslår Line Sofie Lunde Larsen  
 

2. Formandens beretning  
v. Henning Andersen  
Se bilag 1 
 

3. Beretninger fra udvalg og delegerede  
Se bilag 2 
 

4. Indkomne forslag fra medlemmer 
Ingen. 
 

5. Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af budgetforslag, 
fastlæggelse af kontingenter  
v. kasserer Sofie Jakobsson 
 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (for 1 år) 
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 8): 
 
Er på valg og kan genvælges:  
 

• Anne-Mette Hejl (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) (2021, 
2022) - Ordinær plads 

• Sofie Jakobsen (København) (2021, 2022) - YN-plads 
• Henrik Boye Jensen (Kolding sygehus) (2022) - Ordinær plads  

 
Er på valg og ønsker ikke genvalg:  
 

• Henning Andersen (Århus Universitetshospital) (2021, 2022)  
 
Er på valg og kan ikke genvælges:  
  

• Birger Johnsen (Aarhus Universitetshospital) (2020, 2021, 2022) 
(NF-plads) – ledig plads 

• Nanna Arngrim (Odense Universitetshospital) (2020, 2021, 2022)  
(YN-plads) – ledig plads 

 
Ny opstillede – forslag:  
 

• Formandsposten: Line Sofie Lunde Larsen  
(Herlev og Gentofte Hospital)  

• NF - plads: Steffen Birk (Rigshospitalet)   
• YN - plads: Thor Linnet (Rigshospitalet)  

 
 
 



 

 
 

7. Valg til poster, udvalg m.m. 
 
LVS-repræsentanter  
(formanden + så mange som medlemstallet berettiger til, § 3) 
Vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Maks 5 år. DNS har 
ret til 9 repræsentanter i 2022. 
 
Er på valg og kan genvælges: 
 

• Formanden er automatisk LVS-repræsentant i henhold til vedtæg-
terne 

• Henrik Boye Jensen (Kolding sygehus (2023) 
• Anne-Mette Hejl (Bispebjerg) (2018, 2019, 2020, 2021,2022) er på 

valg og genopstiller 
• Lise Leth Jeppesen (Rigshospitalet-Glostrup) (2020, 2021, 2022) er 

på valg og genopstiller 
• Tobias Sejbæk (Esbjerg) (2020, 2021, 2022) er på valg er på valg 

og genopstiller 
• Lise Korbo (Bispebjerg), ((2019, 2020 som formand), 2021. 2022) 

er på valg og genopstiller 
• Jacob Hejmdal Gren (Roskilde) (2021, 2022) er på valg og genop-

stiller 
• Kristian Steen Frederiksen (2022) er på valg og genopstiller   
• Jørgen Feldbæk Nielsen (Hammel Neurocenter) (2022) er på valg og 

genopstiller  
 
UEMS og EBN  
Delegat skal være speciallæge. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde 
sted, dog højst 2 gange.  
 

• Charlotte Rath (2020 – udpeget af DNS) – ønsker at træde ud af 
UEMS og EBN.  

 
Der skal derfor vælges en ny kandidat – ledig plads 
 
WFN 
Delegat og en suppleant – skal være en speciallæge. Valgperioden er 4 år. 
Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.  
 

• Mette Lindelof (2019) – er på valg og genopstiller ikke 
• Christina Rostrup Kruuse (2019) – er på valg  
• Faisal Mohammad Amin – stiller op 

 
8. Valg af revisor (vælges for 3 år) 

Gry Tanum (København) (2021, 2022) - ikke på valg 
 

9. Eventuelt 


