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§3, stk. 2, generalforsamlingens dagsorden pkt. 6 ændres fra:  
”6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent”  
til  
”6. Regnskab og budget, herunder de interne revisorers beretning og fastsættelse af kontingent”  
Bestyrelsens forslag: ”6. Regnskab og budget, herunder de lægelige revisorers beretning og 
fastsættelse af kontingent”  
(dels for at understrege, at det er medlemmer fra vores egen kreds, der gennemgår regnskabet 
kritisk og dels er begrebet benyttet i lægeforeningen og andre videnskabelige selskaber)  
 
§3, stk. 2, generalforsamlingens dagsorden pkt. 13 ændres fra:  
”13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant”  
til  
”13. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant”  
Bestyrelsens forslag: ”13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt to lægelige revisorer og 
en revisorsuppleant”  
(bestyrelsen foreslår, at der også her vælges uafhængig statsautoriseret revisor, idet bestyrelsen 
principielt ikke skal vælge revisionsfirma)  
 
§3, stk. 11, 1. sætning ændres fra:  
”For alle valgte gælder, at valgperioden er to år.”  
til  
”For alle valgte gælder, at valgperioden er to år. Det gælder dog ikke for de interne revisorer og 
revisorsuppleanten, der vælges for ét år ad gangen.”  
 
Bestyrelsens forslag: Oprindelig ordlyd lades uændret  
(der er ingen grund til at de lægelige revisorer ikke vælges for to år ad gangen som alle andre)  
 
§4, stk. 2, 1. sætning, ændres fra:  
”Stk. 2: Alle udvalg arbejder efter et kommissorium godkendt af bestyrelsen.”  
til  
”Stk. 2: Alle udvalg og selskabets interne revisorer arbejder efter et kommissorium godkendt af 
bestyrelsen.” Bestyrelsens forslag: Oprindelig ordlyd lades uændret  
(det giver ikke mening, at bestyrelsen definerer, hvordan de lægelige revisorer skal revidere det 
regnskab, bestyrelsen har ansvaret for)  
 
§5, stk. 3, 2. sætning, ændres fra:  
”Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret af to af generalforsamlingen valgte 
revisorer.”  
til  
”Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret af en uafhængig statsautoriseret revisor 

samt to interne revisorer valgt på det forrige års generalforsamling.” 

Bestyrelsens forslag: ”Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret af en uafhængig 

statsautoriseret revisor og af de lægelige revisorer.” 


