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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne (Ingen). 
4. Aflæggelse af rapport fra eventuelle underudvalg (Ingen). 
5. Regnskabsaflæggelse. 
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 

a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat er; ordinære medlemmer kr. 300,-, 
studerende kr. 150,- og firmamedlemmer kr. 3.000,-. Ved studerende forstås kun 
personer, som er SU-berettigede. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. På valg er Emil Kofod-Olsen (ønsker genvalg), Mikkel Green Terp (ønsker genvalg), og 

Søren E. Degn (ønsker genvalg). 
b. Ken Coppieters var foreslået af bestyrelsen til at fylde den vakante plads efter sidste 

års generalforsamling og accepterede dette. Dog kræves valg på generalforsamlingen. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 

 
Ad 1) Søren E. Degn blev valgt som dirigent.  
Ad 2) Medlemstallet er dalet yderligere efter ellers at være stabiliseret forrige år (217 pr. 1/1-2021 mod 238 
ved sidste årsskifte). Medlemstallet på 217 fordeler sig på 176 ordinære medlemmer, 4 firmamedlemmer, 13 
studerende, 3 korresponderende medlemmer, og 21 personer over 70 år eller pensioneret. Der har ingen 
møder været i 2020, grundet situationen med COVID-19 pandemien, bortset fra Generalforsamling afholdt 
online 11. november 2020. Dette menes også at være årsagen til det dalende medlemstal, og det er derfor 
essentielt at Selskabet hurtigst muligt genoptager aktiviteter, i det omfang det er muligt og forsvarligt. 
Selskabet støtter stadigvæk møder med indtil 5.000,- kr. derfor opfordrede bestyrelsen til at arrangere møder 
i forbindelse med f.eks. gæster og opponenter der kommer til landet, så snart forholdene igen muliggør dette. 
Der blev ikke afholdt årsmøde i 2020, da dette udgik til fordel for SSI2020 mødet i Aarhus, som dog også blev 
udskudt til 2021 grundet COVID-19 pandemien. 
Det noget lave medlemsantal blev diskuteret; det skyldes, udover de specielle forhold omkring COVID-19 
pandemien, dels at folk i den ældre generation falder fra, dels at nye studerende ikke melder sig ind i selskabet, 
dels at en række grupper der arbejder indenfor grænsefelter til immunologi ikke betragter sig som 
immunologer. Alle blev opfordret til at reklamere for selskabet, specielt over for de studerende, da der er få 
indmeldte studerende i forhold til feltets størrelse. Der blev gjort opmærksom på, at det er muligt for 
gruppeledere at afholde studerendes udgifter til medlemsskab. 
Beretningen blev godkendt. 
Ad 3) Der var ingen indkomne forslag. 
Ad 4) Der er for tiden ingen underudvalg i selskabet. 
Ad 5) Regnskabet blev fremlagt og viste et underskud på driften på 4.291,61,- kr. Dette skyldes imidlertid at 
betaling for abonnement på Scandinavian Journal of Immunology for medlemmer, der har tilvalgt dette, ikke 
blev gennemført i 2019, og således var overført til regnskabet for 2020. Således er der betalt 2 års regninger 
for SJI i 2020. Var denne regning ikke overført ville det have medført et overskud på 11.728,39,- kr. Dette skal 
dog ses i lyset af, at selskabet ikke har haft udgifter til mødestøtte eller årsmøde i 2020, grundet pandemien. 
Selskabets økonomi er fortsat sund, med en kassebeholdning på 140.212,51,- kr. ved udgangen af året. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
Ad 6) Som foreslået blev det godkendt at beholde de nuværende kontingentsatser. Disse er for SU-berettigede 
studerende 150,- kr., for alm. medlemmer 300,- kr. og for firmamedlemmer 3.000,- kr. Der blev gjort 
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opmærksom på at internationale udvekslingsstuderende på samme trin som SU-berettigede også er 
omfattede af studierabatten. 
Ad 7) Emil Kofod-Olsen, Mikkel Green Terp og Søren E. Degn blev genvalgt til bestyrelsen. Ken Coppieters blev 
indvalgt i bestyrelsen. Det blev bemærket, at Emil Kofod-Olsen og Søren E. Degn går ind i deres 3. og dermed 
sidste periode som bestyrelsesmedlemmer, mens Rune Hartmann ikke kan genvælges næste år, da han 
allerede er i sin 3. periode. Der er derfor akut behov for at identificere nye egnede bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 
 
Bestyrelsen består således af: 
 
Rune Hartmann, Aarhus 
Emil Kofod-Olsen, Ålborg 
Søren E. Degn, Aarhus 
Anette Stryhn, København 
Vasileios Bekiaris, København 
Mikkel Green Terp, Odense 
Ken Coppieters, København 
Claus Henrik Nielsen, København (repræsentant for DSKI) 
 
Ad 8) Jan Pravsgaard Christensen og Ralf Agger blev valgt som revisorer. 
Ad 9) Det blev diskuteret at næste årsmøde ifølge rotationsplanen bør afholdes i Aarhus, tentativt i maj 2022. 
Dette vil blive taget op på næstkommende bestyrelsesmøde, tentativt januar 2022. 
Det blev diskuteret at forsøge at rekruttere flere medlemmer til selskabet. Dette bør gøres gennem afholdelse 
af videnskabelige aktiviteter og møder med støtte fra selskabet, så snart situationen igen tillader det, samt ved 
opfordring fra gruppeledere til at studerende melder sig ind. 
 
Der var fremmødt 11 medlemmer til generalforsamlingen. 
 
 
 
Søren E. Degn 
Referent, sekretær 


