Generalforsamling i Kristelig Lægeforening
Lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 15.30
På Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg
1. Valg af dirigent
Peter Bank Pedersen blev valgt. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt.
2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse
Formandens beretning:
Anne Bodilsen indledte med at minde om foreningens vedtægter. Vi ønsker fortsat at samles om at
sætte et kristent aftryk på det arbejde og den hverdag, vi står i.
Medlemmer
Det går godt med medlemstallet. Samlet set har foreningen fået en del flere medlemmer. Antallet af
uddannede læger, som betaler kontingent, er i årets løb steget fra 142 til 188. Det er skønt at se, at
medlemstallet vokser. Studerende medlemmer: 29. Kontingentfrie medlemmer: 16.
Vi har i årets løb mistet et enkelt medlem. Birthe Frimodt-Møller døde i tirsdags. Karen Nielsen
læste en hilsen op fra hendes bror, Cai Frimodt-Møller. Forsamlingen rejste sig og ærede Birthes
minde med et øjebliks tavshed.
Bestyrelsen
Anne Bodilsen (formand), Jeff Sørensen (næstformand), Grethe Lemvik (missionssekretær), Kirsten
Bækgaard (medlem), Tobias Nissen (medlem), Ida Høgsbro (suppleant, studentersekretær øst), Eva
Maksten (suppleant, studentersekretærer vest).
Øvrige tilknyttede personer: Karen Nielsen (kasserer), Kristian Kristensen (international sekretær),
Filip Graugaard Esmarch (akademisk medarbejder).
Møder siden sidst
Årsmødet 2017: Vinod Shah fra Indien gav som hovedtaler både en personlig beretning om,
hvordan han selv og familien var kommet til tro, og han satte fokus på tredjeverdenslande ift. den
vestlige verden, og hvordan alle har brug for hinanden.
På vintermødet og forårsmødet havde vi besøg af to gange Etisk Råds-formænd, henholdsvis
nuværende formand Gorm Greisen og hans forgænger, Jacob Birkler. De var begge yderst
kompetente og fik trykket lidt til nogle af vores etiske problempunkter. Vi fik i det hele taget sat
fokus på aktuel sundhedsetik, og hvordan vi holder hinanden op på og forsøger at agere i dette. De
gav ikke nogen endelige svar, men det blev tydeligt, at det er vigtige emner at få snakket med
hinanden om.
Øvrige tiltag
Anne Bodilsen udtrykte sin taknemmelighed til de medlemmer af foreningen, som for forskellig vis
bidrager til at få kristne værdier sat i fokus i samfundet.

Oversættelse af hæfte om barnløshed: Med midler fra Kristent Ressource Center har Lilia og
Nicklas Lautrup-Meiner trukket et stort læs med oversættelse og bearbejdning af hæftet
”Barnløshed”. De havde hørt fra forskellige sider, at der var et behov for, at Kristelig Lægeforening
fik sagt noget om kunstig befugtning. Vi havde dog ikke ressourcer til at udarbejde noget selv, men
fra den britiske søsterorganisation CMF fik vi tilladelse til at oversætte hæftet ”Facing infertility”
og via fondsmidlerne har vi fået mulighed for at trykke og uddele det gratis. Anne Bodilsen
opfordrede medlemmerne til at bidrage til, at hæftet bliver spredt.
Næste projekt i støbeskeen kunne være noget om prævention, hvilket vi fra flere steder er blevet
spurgt om. Der er mange emner, som foreningen vil have noget at byde ind med nogle holdninger
til.
Lokale grupper: Det er dejligt at se, at der rundt omkring i landet er medlemmer, som mødes til
lokale aftener.
Synlighed: Vi er blevet en lille smule mere synlig i den offentlige debat. Der er lidt oftere
journalister, som ringer og spørger, om vi har en kommentar til noget og oftere forespørgsler om at
komme ud at hold et oplæg (ofte om dødshjælp).
Det er virkelig dejligt at opleve, at vi bliver set, og at folk har et ønske om at høre, hvad vi har at
sige. Det er også skønt at opleve, når nogle af foreningens medlemmer dukker op på Facebook, i
aviser og andre steder med budskaber, som de brænder for og gerne vil ud med.
Nødhjælp til Montenegro: Vi blev sidste år spurgt om at hjælpe med at fylde en container med
nødhjælp til Montenegro via puljen Genbrug til Syd. Det har været et længere forløb, men nu bliver
containeren sendt på mandag. Anne Bodilsen tager senere i oktober på ferie til Montenegro, hvor
hun vil besøge det pågældende hospital.
Nyt kristent hospice: Foreningen har for nylig fået en henvendelse fra en gruppe kristne, som har
tænkt sig at etablere et hospice, ikke for cancerpatienter, men for folk med KOL og andre kroniske
lidelser. Arbejdsgruppen bag dette har spurgt, om det er noget, Kristelig Lægeforening gerne vil
bakke op om. De vil gerne have nogle læger ind i arbejdsgruppen, som kunne tænke sig at bidrage
med tanker om, hvordan dette hospice kunne etableres. Opfordringen er dermed givet videre
(kontakt Anne Bodilsen for nærmere oplysninger).
Nordisk lederforum: Med dette forum er det tanken, at lederne fra de kristelige lægeforeninger i
Norden kan mødes og inspirere hinanden. Kort før det seneste møde i maj i Finland, som
næstformand Jeff Sørensen deltog i, havde der være afstemning i det finske parlament om, hvorvidt
man skulle indføre aktiv dødshjælp. Det blev til et nej. Dette er blot et eksempel på et emne, som
det er oplagt, at vi diskuterer på tværs af landegrænserne.
Formålet med det fælles lederforum er også at tale om eventuel støtte til de baltiske lande, som har
kristne læger og medicinstuderende, men ikke så god en økonomi og heller i så mange medlemmer.
I september modtog foreningen en henvendelse med forslag om, at vi kan lave en fælles nordisk
kongres, altså en form for fælles årsmøde for alle medlemmer, hvor man på tværs af de nordiske
lande kunne mødes og høre nogle spændende foredrag og inspirere hinanden. Det er ikke noget, vi
har diskuteret til bunds i bestyrelsen, så det spørgsmål bringer jeg nu frem i dette forum.

Internationalt: Vi har Christian Lyng Knudsen som Area Representative i ICMDA. Desuden har vi i
mange år haft Kristian Kristensen i ICMDA’s bestyrelse. Han har gjort et stort arbejde dér, og netop
udtrådt, hvilket betyder, at der for første gang i rigtig mange år ikke er en dansk repræsentant i
bestyrelsen.
Verdenskongressen i Indien: Vi var en flok på 19 danskere af sted i august. Det var en fantastisk
oplevelse, og det var fedt at være sammen med kristne læger fra alle mulige steder i verden – og
også lige blive mindet om, hvor godt vi trods alt har det herhjemme.
Serpens Aeneus: Sidste år stoppede Boje Ehmsen efter en årrække som redaktør af årsskriftet. Nu
har bestyrelsen nedsat et lille udvalg bestående af Jørgen Nørrelykke Nissen, Torben Andersen, Ida
Guldberg og akademisk medarbejder Filip Graugaard Esmarch. Tanken er, at de udgør en komité,
som beslutter, hvad der skal i bladet, og at Filip derudover står for det praktiske.
Tanken er også, at det udvalg kan tænke med ind over, hvad der skal på hjemmesiden, og om der er
andre måder, vi skal kommunikere med hinanden på.
Alle medlemmer må rigtig gerne komme med input til, hvad der skal med i Serpens. Hvad har I lyst
til at læse om? Har I lavet noget, som I gerne vil interviewes om? Det samme gælder for
foreningens Facebook-side. Tanken med den er, at der skal komme et eller andet en gang eller to
om ugen, så vi får lidt liv på siden. Det er dejligt, når vi får mails fra medlemmer om noget, andre
medlemmer sikkert også kunne have interesse i at se. Har man nogen idéer, så skriv en mail til Filip
(kristeliglaegeforening@gmail.com) eller Anne (klfformand@gmail.com).
Regnskabet viser et lidt mindre overskud end forrige år. Det gør ikke noget, eftersom foreningen
ikke handler om, at vi skal have en overskudsforretning.
Anne Bodilsen udtrykte stor taknemmelighed over for medlemmerne, som støtter foreningen
økonomisk – ofte med et gavebrev.
Møder: Næste års program er næsten på plads. Vintermødet bliver den 19. januar i København med
hospice-leder Lisbeth Due Madsen. Den foreløbig overskrift for det møde er ”Den sidste tid”.
Forårsmødet i Jylland den 23. marts er med psykiater Inge Munk Møller, som vil tale om stress,
depression og udbrændthed blandt læger – hvordan passer vi på hinanden og lærer at gebærde os i
en presset hverdag.
Årsmødet vil næste år være flytte tilbage til september igen, og det bliver på Brandbjerg Højskole,
hvor vi også har være for en del år siden. Programmet er ikke helt på plads, men en af talerne bliver
Carsten Hjort Pedersen, som vi har bedt om at sige noget om køn og identitet – og hvor vi bevæger
os hen som samfund. Dette vil også være af interesse for os læger i forhold til vores interaktion med
patienterne.
Kristne Medicinere: Der er grupper i både Aarhus, København og Odense, ikke kæmpegrupper,
men de er præget af trofasthed. Anne Bodilsen opfordrede medlemmer i nærheden af de store byer
til at være parate til at give et måltid og lægge hus til en aften for de enkelte grupper.

I Aalborg er der også nogle kristne studerende men ikke nogen formel gruppe.
Spørgsmål til formandsberetningen
Herefter spurgte dirigenten, om der var nogen spørgsmål til formandsberetningen.
En deltager spurgte om, hvorvidt formanden inddrager andre medlemmer, når hun får forespørgsler
om medvirken om eksempelvis at holde oplæg om aktiv dødshjælp – for hun kan jo nok ikke nå det
hele.
Anne Bodilsen svarede, at hun ind til videre selv har taget dem, og her i løbet af efteråret har hun
tre, som hun selv har taget. Hun vil dog meget gerne høre fra nogen, som kunne have mod på at
bidrag med at sige eller skrive noget, eller som tænker på andre emner, de gerne vil byde ind med
noget om.
En anden deltager spurgte, hvem det er, der spørger om sådanne opgaver.
AB: Det er meget forskelligt. De næste steder, hun skal ud, er henholdsvis et menighedsråd i
Vestjylland, en klynge i en kirke samt en Y´s Mens Club.
En deltager kommenterede spørgsmålet om et fælles nordisk møde: Det vil være synd, hvis vi
mister vores hjemlige møder. Og med en stor flok, som vi er denne gang, er det simpelthen så
dejligt. Det er også fint at mødes med nordmænd og svenskere, men vores egne årsmøder skal
måske lige stabilisere sig lidt mere, inden vi griber til den slags.
En anden deltager foreslog, at man godt kunne gøre sådan hvert fjerde år, hvor møderne så kunne
placeres imellem verdenskongresserne. Det var ret spændende, dengang vi havde de nordiske møder
for mange år siden.
En anden deltager foreslog, at man også kunne invitere norske og svenske kolleger med til KLF’s
egne årsmøder.
Kristian Kristensen fortalte, at de nordiske møder fadede ud sidst i 90’erne. Ved det sidste møde,
som var i Finland, var der ikke ret mange med. En af grundende til, at det fadede ud, det var, at
ICMDA begyndte at lave regionale kongresser også. Det har været kongresser i Grækenland,
Tyskland og senest i Østrig for ti år siden. I 2012 og 2016 blev det ikke til noget med de regionale
kongresser, fordi ICMDA’s verdenskongres var i Rotterdam i 2014, og så ville det komme lidt for
tæt på. Nu er man så i stedet mere gået over til at lave nogle subregionale kongresser i Eurasia i
stedet for de store, så det er tvivlsomt, om der kommer flere Eurasia-kongresser. Derfor har man fra
Eurasias side opfordret til, at man kan lave nogle mindre subregionale, f.eks. i Norden, måske inkl.
Baltikum.
En anden deltager foreslog, at man i forbindelse med et fælles nordisk årsmøde kunne tage en dag
for sig selv, hvor man havde sin egen generalforsamling.
Christian Lyng Knudsen fortalte, at det ikke mindst blandt de studerende er et ønske med en fælles
nordisk kongres. Og i den sammenhæng kunne det give rigtig meget mening, hvis de uddannede
læger også var med, for det er dem, der har penge til at arrangere det. Han tilsluttede sig, at sådan et
møde kunne placeres halvvejs mellem verdenskongresserne.

Birge Nissen fortalte, at han for mange år siden havde en kæmpe oplevelse af at være med på et
fællesnordisk møde. Han syntes, det ville være en vældig god idé at genindføre det hvert fjerde år
og tilsluttede sig forslaget om i forlængelse af fællesmødet at have et danske årsmøde, for
generalforsamlingen kan jo ikke undværes.
Dirigenten kom selv med den kommentar. Han var ikke så meget for, at et fælles nordisk møde
skulle erstatte KLF’s eget årsmøde.
Karen Nielsen bemærkede, at man kunne nøjes med delvist at lade sit eget årsmøde udgå de få år,
hvor det fælles nordiske møde skulle være i Danmark, og så kunne man de andre gange både have
et dansk årsmøde og opfordre medlemmerne til at tage af sted til det fællesnordiske.
Anne Bodilsen lovede, at bestyrelsen ville tage forsamlingens kommentarer med i det videre
arbejde med spørgsmålet.
Ellen Kappelgaard bemærkede, at enhver kan regne ud, hvorfor medlemstallet er opadgående – det
er fordi, bestyrelsen er blevet betydeligt yngre, siden at blandt andet hun selv stoppede. Og det er
utrolig dejligt.
Claus Juul foreslog, at man skulle tænke med, hvad folk ellers kunne interessere sig for. Til foråret
er det Danske Kirkedage i Herning, og man kunne også tage en tur til folkemødet på Bornholm. Der
er alle mulige, der byder ind der, og umådelig spændende højskole af ufattelige dimensioner. Folk
er interesserede i at stoppe op og drøfte alt muligt. Derfor foreslog han, at man stillede ti KLFmedlemmer op i et telt for at drøfte sundhedsetiske emner med de forbipasserende.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Det internationale arbejde
Kristian Kristensen orientering om, hvad der er sket i regi af ICMDA siden sidst, efter at han
aftenen før i anledning sin afgang som medlem af ICMDA’s bestyrelse havde fortalt om, hvad der
er sket de seneste 16 år.
ICMDA startede i 1963 med nogle ganske få medlemslande, og nu er der 92 medlemslande, efter at
der ved kongressen Indien kom yderligere 12 til, bl.a. en række centralamerikanske lande. Det er de
nationale kristelige lægeforeninger, der er medlemmer. Man kan altså ikke blive medlem som
enkeltperson, med mindre man er den eneste kristne læge i sit land.
ICMDA’s vision er: “A Christian witness through doctors and dentists in every community in every
nation”. Og missionen er formuleret sådan: The ICMDA exists to start and strengthen Christian
national medical and dental movements through calling, equipping, fellowship, service.
KK gennemgik nogle af de tiltag, der er gjort inden for nogle af disse fire punkter:
Equipping, altså at udruste folk. ICMDA har fået et Learning & Traing-institute op at stå. Hvis man
går ind på ICMDA.net, er der en bjælke for oven, hvor der står training. Her kan man oprette en
profil og så gennemgå en række online-kurser i f.eks. ledelse, bestyrelsesarbejde, etik og meget

andet. F.eks. har John Wyatt bidraget med en del af undervisningsmaterialet under etikdelen. KK
opforderede medlemmerne til at gøre brug af denne ressource.
Hovedsproget i ICMDA har været engelsk i rigtig mange år. I nogle dele af verden er man ikke
ligeså stærke i engelsk. Man vil gerne slutte op om ICMDA, men har brug for også at have møder
på sine egne sprog. Derfor er der startet nogle language groups, som har konferencer i deres egne
sprogområder, f.eks. det franske sprogområde, som omfatter mange afrikanske lande.
Næste verdenskongres er i Tanzania om fire år i Arusha – der håber vi, vi bliver en rigtig god flok,
ligesom i var i Indien.
Under punktet service i ICMDA’s mission er der nogle uddannelsesprojekter. Desuden har Vinod
Shah gjort meget ud af at rejse rundt til de ressourcesvage organisationer, nogle gange give den
økonomisk støtte, nogle gange moralsk støtte – en hjælp til at få ting op at stå.
Uddannelsesprojektet i Sydsudan er afsluttet i ICMDA-regi, men er blevet overdraget til KLF’s
søsterorganisation i Uganda, som fører det videre.
Uddannelsesprojektet Masters in family-medicine kører med online-undervisning af praktiserende
læger, hvilket mange steder i den tredje verden er et lavstatus-speciale, hvor der ikke tilbydes
yderligere undervisning. Det kan de så få her.
Ansigter i ICMDA: Vinod Shah har nu snart været CEO i de maksimale otte år. Han bliver erstattet
af en anden, som mange medlemmer har mødt, nemlig engelske Peter Saunders. Han er aktuelt
CEO i den engelske kristelige lægeforening. Han overtager posten fra februar 2019.
Hollandske Rick Paul er regional sekretær for Eurasia. Han har været på den post i snart fem år har
sagt ja til at fortsætte i yderligere et år.
Kristian Kristensen sagde tak til bestyrelsen for opbakning gennem årene, hvor han har været med i
arbejdet i både KLF og ICMDA. Det har været spændende.
Finn Kappelgaard spurgte om, hvordan nye bestyrelsesmedlemmer til ICMDA bliver valgt. KK
svarede, at medlemsorganisationerne bliver bedt om at nominere nye kandidater, og bestyrelsen kan
også selv nominere medlemmer. Herefter foreslår bestyrelsen en kandidatliste, som bliver godkendt
eller forkastet på generalforsamlingen.
Vibe Ryberg spurgte, hvem betaler for rejs og logi osv. KK svarede, at KLF dækker rejseudgifterne,
og under bestyrelsesmøderne dækker ICMDA logi og forplejning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2017 til godkendelse og fremlæggelse af
budget for 2019
Karen Nielsen fremlagte regnskabet. Det interessante her er gavebidragene på 83.000 kr. –
kontingenterne er ikke steget [trods flere medlemmer], men det er fordi, det nogle gange er lidt
besværligt at få dem betalt. Med det nye system har det nogle gange været nødvendigt at rykke –
men det kommer lige så stille.

Vi får fortsat tilskud fra tips- og lotto-midlerne, som kan bruges som underskud på møder og andre
aktiviteter. Sidste år havde vi overskud på årsmødet, og derfor har vi også i år valgt at gøre priserne
lavere, end det egentlig koster på stedet her.
Foreningen har små 100.000 kr. stående på kontoen. KN orienterede desuden kort omkring
værdipapirer og uddeling til lægemissionærer.
Foreningen kan næste år fortsætte med uændret kontingent.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag, så punktet udgik.
5. Valg af formand – udgår i år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Tobias Nissen og Kirsten Bräuner Bækgaard var på valg. Tobias Nissen blev genvalgt, hvorimod
Kirsten Bräuner Bækgaard ikke modtog genvalg. I stedet for Kirsten blev Jakob Ørskov Sørensen
valgt ind i bestyrelsen. Jakob fortalte kort om, hvorfor han er glad for at kunne stille op til KLF’s
bestyrelse.
Anne B sagde tak til Tobias for at genopstille og sagde desuden tak til Kirsten for det arbejde, hun
har lagt i regi af foreningen.
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Ida Høgsbro va på valg og blev genvalgt som suppleant.
8. Valg af revisor
Anders Bjerglund Andersen blev igen valgt som revisor for foreningen.
9. Fastsættelse af kontingent for 2019
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2019. Der blev spurgt om, hvorfor der egentlig er
rabat for lægeægtepar. Dette kom der ikke noget tilfredsstillende svar på. Forsamlingen godkendte
kontingentet, dog med den ændring, at der fremover ikke er rabat for lægeægtepar.
10. Eventuelt
Der blev spurgt om, hvorfor man har valgt at flytte årsmødet til Brandbjerg Højskole næste år.
Anne Bodilsen svarede: vi har været på Børkop Højskole et par år og har på mange måder været
rigtig glade for det. Værelserne er dog lidt gamle, og maden heller ikke på niveau med eksempelvis
vandrehjemmets i Svendborg. Desuden er der næste år ikke nogen weekender i september, hvor
Børkop Højskole er ledig. Generelt er der ikke ret mange steder, der er handicapvenlige, hvilket
sammen med prisniveauet er en udfordring ved vandrehjemmet i Svendborg, som vi øvrigt heller
ikke har for os selv.
Ellen Holtze foreslog, at man overvejede at skifte frem og tilbage mellem Øst- og Vestdanmark,
hvis ikke det kan blive midt i landet.

Torben Andersen efterlyste input til redaktionsgruppen for Serpens Aeneaus samt de digitale
medier. Man er meget velkommen til at skrive til Filip på kristeliglaegeforening@gmail.dk med
sine forslag.
Herefter konstaterede dirigenten, at der ikke var flere, som ønskede ordet, og afsluttede derfor
generalforsamlingen.
Referent: Filip Graugaard Esmarch

