Generalforsamling DADM 27. januar 2016
Referat
Som ordstyrer blev valgt: Carsten Junge
Referent: Gitte Kruse
Indkaldelsen til generalforsamlingen skete i henhold til gældende lovlige regler.
Formandens beretning.
Mette gennemgik beretningen og vores aktiviteter i 2015. Formandens beretning blev
herefter godkendt.
Vi efterlyste ideer til medlemsmøder og kurser. Bestyrelsen har nogle ideer og der skal i
2016 afholdes et GCP kursus.
Regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Lene Haastrup og blev, efter et par spørgsmål,
godkendt.
Budgettet: Ingen ændring af kontingent.
Vi regner med at have et balanceret regnskab også i 2016.
Valg
Valg af bestyrelsen: Det var 3 medlemmer på valg, men alle blev genvalgt og derudover
fik bestyrelsen et nyt medlem, Ibrahim Kamstrup-Akkaoui fra Ferring.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Mette Ravn (Larix)
Frank Jensen (Novo)
Poul Knoblauch (Onxeo)
Bestyrelses medlemmer ikke på valg:
Bo Roat Jørgensen (Novo Nordisk)
Gitte Kruse (ALK)
Lene Haastrup (Bavarian Nordic)
Claus K. Ullmann (ALK)
Peter Drachmann, suppleant (Larix)
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Eventuelt
Bestyrelsen fremsatte et forslag til en vedtægtsændring.
Signing rulen var begravet i et afsnit 5 og den beskrev at ALLE i bestyrelsen kunne signe
foreningen.
Da det reelt kun er formanden og kassereren, der gør dette, og da bankerne havde svært
ved at finde og forstå ”signing rulen” i afsnit 5 blev denne udskilt i et særskilt afsnit og
reglen omformuleret til:

Article 5.1: Signing Rules
The treasurer and the President sign for the Association. None of the members of the Association are
personally responsible for the liabilities of the Association.

Medlemmerne blev hørt om ændringen fra, at ALLE i bestyrelsen kunne signe, til at det
var kassereren og formanden, og da det kun vedrører administrative regler, blev
vedtægtsændringen vedtaget. Dog er bestyrelsen bekendt med at reglen for
fremsættelse af vedtægtsændringer ikke var fremsendt tidsmæssigt korrekt, ift. reglerne
i vedtægterne, så dette forslag skal verificeres på generalforsamlingen 2017.
Mette præsenterede organisationen INCDMA og fortalte om deres værdier, mission og
formål. Mette repræsenterer pt. DADM i INCDMA og det vil blive taget op på det første
bestyrelsesmøde om der evt. skal være flere eller andre som repræsenterer DADM.
Carsten Junge foreslog, at bestyrelsen ligger relevante ”papers” fra INCDMA ud på
DADM’s hjemmeside. Dette vil også blive diskutteret på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Konsolidering
Mette som formand, Lene som kasserer, Bo (NOVO) som sekretær og Gitte (Alk) som
sekretær suppleant.
Derudover er Poul, Frank, Ibrahim og Claus med i bestyrelsen og Peter som suppleant.
Aktiviteter:
Som afslutning på dagen, var Lisbeth Bregnhøj fra Lægemiddelstyrelsen, inviteret til at
fortælle om GCP inspektioner og datalister til inspektionsforberedelse, samt udvalgte
afvigelser vedr. Data Management elektroniske systemer.
Indlægget var yderst interessant og meget interaktivt med god deltagelse fra
medlemmerne.
Det blev aftalt at der vil blive endnu et møde med Lisbeth Bregnhøj, i nær fremtid.
Fremtidige aktiviteter vil blive diskuteret på bestyrelsesmøder.
Første bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag d. 25 februar kl. 15.30 hos Poul på Symbion.

