Generalforsamling Kristelig Lægeforening
Lørdag d. 2. september 2017 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop
1. Valg af dirigent
Peter B. Pedersen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt.
2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse
a) Formandsberetning ved Anne Bodilsen
Anne har været et år på formandsposten. Hun udtrykte, at det er godt med
kommunikation, mails og kommentar fra foreningens medlemmer – det er dejligt med
opbakning. Hun mindede desuden om KLF’s formål: 1) At styrke medlemmerne i troen
på Jesus Kristus 2) At fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning 3) At
støtte lægemission.
Medlemmer:
Læger: 142, studerende: 32, kontingentfrie: 16.
Der er i årets løb kommet nye medlemmer til, særligt mange i forbindelse med Kristne
Medicineres lejr.
For et par år siden var der et forsøg med at kontakte kristne kollegaer, men det gik ikke
særlig godt. Anne Bodilsen opfordrede medlemmerne til at invitere dem, de kender og
støder på, med til møderne.
Herefter blev der holdt et øjebliks stilhed til ære for de to medlemmer, som er døde
siden sidst, Mogens Hilden og Jørgen Grønbæk.
Bestyrelsen:
Anne Bodilsen (formand), Jeff Sørensen (næstformand), Grethe Lemvik
(missionssekretær), Kirsten Bækgaard (medlem), Ida Høgsbro, Tobias Nissen
(Studentersekretærer), Andreas Munk, Ida Høgsbro (suppleant).
Øvrige associerede: Karen Nielsen (Kasserer), Kristian Kristensen (International
sekretær), Boje Ehmsen (redaktør af Serpens Aeneus). Filip Graugaard Esmarch
(akademisk medarbejder og webredaktør)
Boje trækker sig tilbage som redaktør for Serpens pga. manglende tid. Han modtog en
stor tak for sit arbejde.
Møder siden sidst:
2016-årsmødet handlede om tro, etik og lægegerning. Vi havde en række
foredragsholdere med, og det var en rigtig god weekend med gode snakke, bl.a. om
aktiv dødshjælp og om Danmarks aborthistorie.
På vintermødet i Værløse talte John Brodersen med overskriften ”Screeninger – hvem
gavner de? Etik i forbindelse med screeninger og patientinformation”. Og på
forårsmødet i Aarhus talte psykolog Ole Rabjerg om ”Stress og prioriteringer i
hverdagslivet”.

Andre ting, der er sket i løbet af året
Oversættelse af bog om kunstig befrugtning
Der er blevet fremsat et ønske om, at KLF ville lave noget materiale for kristne par, som står
i barnløshed. Som et svar på dette arbejder vi på at få udgivet en oversættelse af bogen
”Facing infertility – Guidance for Christian couples considering IVF”, som er udgivet af CMF i
Storbritannien. Lilia og Nicklas Lautrup-Meiner har stået for det. Bogen er oversat nu, men
mangler stadig korrekturlæsning og andet. Forhåbentlig udkommer den i efteråret. Der blev
søgt mange legater, og projektet fik så god støtte, at bogen kan forhåbentligt sælges billigt
eller gratis.
Etik-debatgruppe på Facebook
Tiltaget har været afprøvet, men der har ikke været den store debatlyst inde i gruppen.
Bestyrelsen vil derfor lukket den ned igen. Det kan være, at vi vender tilbage til noget
lignende på et andet tidspunkt.
Mentor-ordning
Der er ikke tale om en formaliseret ordning. Men der har været henvendelser, og personer
er blevet sat sammen i et mentorforløb rundt omkring i landet.
Lokale grupper
Der findes forskellige grupper rundt omkring i landet, hvor kristne læger mødes, uafhængig
af KLF, til bibelæsning og andet.
MobilePay
KLF har nu fået MobilePay til brug for kontingentbetaling: 88028
Nordisk lederforum
Repræsentanter fra bestyrelserne i de nordiske landes kristelige lægeforeninger mødes i et
lederforum. I øjeblikket arbejdes der med opstart af et arbejde i Island samt hjælp til de små
foreninger i Baltikum.
Desuden er der et fælles nordisk forum for medicinsk etik på tegnebrættet. Finnerne går
forrest i dette arbejde.
Internationalt
Christian Lyng Knudsen er Area Representative for den nordiske region i ICMDA.
Vi ser frem til verdenskongressen i Hyderabad i Indien 21.-26. August 2018
Kommunikation
Foreningens kommunikationsformer:
- Hjemmeside
- Interne mail sendes til medlemmerne på Google-adresselisten
- Nyhedsbreve til medlemmer og andre interesserede
- Serpens Aeneus udkommer som et årsskrift
- Facebook-side for Kristelig Lægeforening.

Vi vender tilbage til drøftelse af kommunikationen i et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Økonomi
Tak for opbakning og gavebrev. Det gør at foreningen har overskud og kan have en
akademisk medarbejder ansat.
Møder næste år
Årsmødet bliver d. 5.-7. oktober 2018 i Svendborg. Hovedtaler: Prof. John Wyatt
Vintermøde og forårsmøde er endnu ikke fastsat.
Kristne Medicinere
• Århus: Der er en rigtig god flok (10-25 stk.). Bedeemne: at flere af dem, som har
sporadisk kontakt til gruppen, kommer til at være med og oplever fællesskab.
• Aalborg: Her der ikke noget aktivt arbejde blandt de studerende.
• København: Her er det lidt tungt i øjeblikket. Mange er sidst på studiet, og der er
ikke så mange nye studerende. Vil gerne have flere af de nye studerende med for at
kunne fortsætte fællesskabet. Bedeemne: at få flere af de yngre studerende med.
• Odense har været uden Kristne Medicinere-gruppe længe. Et nyt initiativ er på vej,
og forhåbentlig starter en ny gruppe op her i efteråret. De vil rigtig gerne have
kontakt til læger på Fyn, der vil være med til at bidrage, invitere til aftensmad og yde
generel opbakning.
b) International beretning v. Kristian Kristensen:
Der er høj aktivitet i ICMDA, både i form af regionale møder og forskellige projekter. Kristian
Kristensen fortalte kort om tre store projekter omkring uddannelse:
1) Et projekt i Sydsudan med uddannelse af sundhedspersonale – dog flyttet til Uganda pga.
borgerkrigen. Der har været økonomiske problemer, og projektet bliver lukket ned næste
sommer, hvis der ikke kommer flere penge til.
2) Masters of medicine: Et webbaseret uddannelsesprogram suppleret af on-site program i
tre uger forskellige steder i verden (Indien, Liberia og Uganda). Der er planer om flere onsite centre.
3) Training Unit: Endnu et web-baseret uddannelsesprogram med gratis kurser, alle kan
melde sig til. Der er mulighed for at logge på via ICMDA’s hjemmeside (ICMDA.net) og tage
de forskellige kurser, bl.a. kurser i etiske emner.
Christian Lyng Knudsen, der er Area Representative, er ansvarlig for koordinering af
studenterarbejde i Norden og Baltikum.
Næste ICMDA-verdenskongres er i Hyderabad i Indien i August 2018. Desuden er det
offentliggjort, at kongressen i 2022 bliver afholdt i Tanzania.
(Redaktionel bemærkning: I Serpens Aeneus 2017 skriver Kristian Kristensen og Christian
Lyng Knudsen om henholdsvis det internationale perspektiv og ICMDA’s Eurasia-møde 2017)
Formandsberetningen blev godkendt uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2016 til godkendelse og fremlæggelse af
budget for 2018
Kasserer Karen Nielsen fremlagde foreningens regnskab, og der blev uddelt udskrifter af
årsregnskabet for 2016.
Indtægter:
Medlemskontingenter er faldende. Det har været svært at få alle kontingentbetalinger ind.
Ind til nu er det foregået via en automatisk mail til folk – og en mail kan være nem at overse.
Foreningen har nu fået et MobilePay-nummer, og muligvis kan det bruges til at udsende
anmodninger om kontingentbetaling til alle medlemmer, som selv bruger MobilePay.
Gavebidrag til ansættelse af medarbejder kører fint.
Årsmøde er billigere at afholde i Børkop end i Svendborg. Derfor er der overskud fra
årsmødet sidste år.
Udgifter:
Karen Nielsen fremhævede blandt andet, at der blev givet tilskud til nogle
studenterseminarer samt visse gaver.
Foreningens revisor er god og billig. Desuden var udgivelsen af Serpens Aeneus billigere
sidste år, da det var første gang, det var et årsskrift.
Alt i alt viser regnskabet et overskud på lige godt 60.000 kr.
Lægemissionskonto:
Der eksisterer en adskillelse af de to kontoer, så det er muligt at give direkte til lægemission.
Og der blev delt godt ud sidste år. Pengene skal ikke stå på kontoen, men skal ud at arbejde
– det gælder bl.a. projektet omkring Sydsudan og andre ting rundt omkring i verden.
Budget
Karen Nielsen fremlagde budgettet for 2017 og 2018.
Vedrørende kontingent skal der ryddes op, da der er nogle på medlemslisten, som aldrig
betaler kontingent. Derfor er budgettet for kontingentindtægter sat ned i 2018 i forhold til
året før.
Kommentarer og spørgsmål:
Forslag: En forening, der har et godt formål, burde ikke have et overskud på 60.000.
Bestyrelsen opfordres derfor til at bruge nogle flere penge eller indgå i nogle projekter.
Svar: Bestyrelsen er enig i dette. Vores foreningsregnskab burde køre på nul. Tidligere har
der været underskud på årsmøder, og noget af det aktuelle overskud skyldes, at årsmødet i
2016 var billigere end forventet.

Spørgsmål: Har der været intention om at spare penge op til folk, som ønsker at rejse til
verdenskongres i Indien næste år?
Svar: Der har ikke været snakket konkret om det, men KLF har tidligere støttet studerendes
rejse til verdenskongres i Sydamerika.
Der er opbakning til at støtte studerende til at komme med til verdenskongres. Ansøgninger
om støtte bliver taget op på bestyrelsesmøder i november og marts/april.
Harstads Fond, som tidligere har kunnet støtte sådanne formål, er blevet nedlagt sidste år,
da studerende er fuldgyldige medlemmer af foreningen.
Spørgsmål: Vedrørende støtte til mission: bliver der givet et fast beløb hvert år?
Svar: Nej, der bliver uddelt efter ansøgninger
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Drøftelse af foreningens kommunikation, herunder medlemsblad/årsskrift, nyhedsbreve og
hjemmeside – hvordan skal det se ud i fremtiden?
Punktet flyttes til eventuelt.
5. Valg af formand
Udgik i år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Jeff Sørensen og Grethe Lemvik var på valg og modtog begge genvalg. De blev genvalgt uden
modkandidater.
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
Andreas Munk var på valg og genopstillede ikke.
Eva Futtrup Maksten stillede op som suppleant. Hun har arbejdet som læge siden januar,
læste i Aarhus og bor i Aalborg.
Eva blev valgt som suppleant.
8. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslog, at foreningen bibeholder dens aktuelle revisor, Anders Bjerglund
Andersen.
Forslaget blev accepteret.
9. Fastsættelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen foreslog, at det aktuelle niveau fastholdes:
• Læger: 500 kr.

•
•
•

Lægeægtepar: 750 kr.
Studenter: 100 kr.
Pensionerede læger kan anmode om kontingentnedsættelse til 250 kr.

Spørgsmål: Hvorfor er der så også kontingentfrie medlemmer?
Svar: Fra gammel tid har man som pensioneret læge kunnet søge om at være fri fra at
betale kontingent eller betale nedsat kontingent. Der er ingen der bruger
kontingentnedsættelse i øjeblikket.
Der blev rejst forslag om, at der ikke længere skal være mulighed for kontingentfritagelse
eller -nedsættelse. Dette kræver en vedtægtsændring, og det blev derfor besluttet, at der
ved næste generalforsamling skal fremsættes forslag til afstemning om, hvorvidt det forsat
skal være en mulighed med kontingentfritagelse eller -nedsættelse.
10a. Forslag fra bestyrelsen:
Fra punkt 4: Drøftelse af foreningens kommunikation, herunder medlemsblad/årsskrift,
nyhedsbreve og hjemmeside – hvordan skal det se ud i fremtiden? Hvordan kommunikerer
vi bedst, både med hinanden og for at være synlige for andre?
Det er lidt tid siden, dette er blevet diskuteret sidst, derfor ønsker bestyrelsen en god
diskussion omkring dette. Skal vi fortsat have et trykt blad – eller er online kommunikation
vejen frem? Mikrofonen var åben for forslag og kommentar.
Der blevet diskuteret en del omkring Serpens Aeneus og nyhedsmail. Folk er generelt glade
for Serpens, et flot blad, som kan være vores ansigt udadtil. Der er brug for en slags
redaktør både til nyhedsbreve og Serpens.
Der blev udtrykt ønsker om at bibeholde Serpens som et fysisk blad. Dette kræver dog en
redaktør.
Vedr. muligheden for at gå helt over til nyhedsbreve, så der er stadig nogle medlemmer af
foreningen der ikke bruger e-mail.
Cai Frimodt Møller ville dog gerne både betale for og sende nyhedsbrev ud som fysisk brev
til dem, som ikke har en e-mail.
Der findes ikke nogen statistik på hvor mange besøger foreningens hjemmeside, men det vil
web-redaktør evt. kunne finde ud af. Til gengæld får formanden statistik omkring besøg på
foreningens Facebook-side: omkring 25-30 besøg pr uge, afhængig af hvor meget der bliver
slået op på siden.
Der blev udtrykt et ønske om, at der udsendes en pressemeddelelse med kommentarer
omkring etiske problemstillinger, når det er relevant – nu når foreningen ikke så tit bliver
spurgt om det. Dette er en god måde for foreningen at blive eksponeret på og opbygge
kontakt til pressen. F.eks. resulterede sidste efterårs pressemeddelelse om en ny formand i
et interview i Kristeligt Dagblad, som senere blev udsendt på mail til hele Region Midt.

Det blev pointeret, at der uden for foreningen er mennesker, der eksempelvis sætter pris på
de skrivelser, foreningen laver omkring etiske spørgsmål, da de f.eks. kan bruges som
ressource i sjælesorg.
Der blev spurgt ind til sidste års diskussion omkring rituel omskæring af drenge og hvor
langt, bestyrelsen nåede med dette spørgsmål. Bestyrelsen kunne dog ikke nå til enighed på
dette punkt og har derfor valgt at stille sagen til bero.
10b. Eventuelt
Der blev spurgt til muligheden for en fællestur til Indien i 2018. Hertil blev der svaret, at der
fra tidligere år er en tradition for at tage af sted i samlet flok til verdenskongres, og at
interesserede kunne diskutere dette nærmere om aftenen.
Dirigent Peter Pedersen takkede for en god generalforsamling.
Referent: Helga Þórarinsdóttir

