Generalforsamling d. 13. marts 2012

1. Valg af dirigent: Michelle Schmiegelow vælges enstemmigt
2. Valg af referent: Alexander Lilja vælges enstemmigt
3. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed: 17 tilstedeværende, der har været indkaldt til
generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen kan
gennemføres.
4. Forslag til vedtægtsændringer: der ikke kommet rettidige forslag til vedtægtsændringer
5. Formandens beretning for år 2012:
Det har været et godt år for PUFF! Flere gode kurser (SAS-kursus, statistikkursus), gode foredrag og
et succesfuldt FORSK!2011. Af politiske tiltag har vi haft 2 indlæg i Dagens Medicin og et til
stadighed tættere samarbejde med Ph.d.-kolen om kurser for forskningsårsstuderende. To
PUFF’ere er valgt ind i udvalget for fremtidens forskeruddannelse og der er blevet etableret aftale
med et universitet i Californien om forskningsophold for studerende ved KU.
Vi har i bestyrelsen vedtaget af månedsmøder skal være foredrag, journalclubs eller
informationsmøder med mulighed for networking. Bestyrelsesmøder afholdes 2-3 gange årligt med
forudgående udsendt dagsorden.
Af kommende arrangementer har vi allerede nu en kommende tværfaglig konference (CALIS) med
LIFE, en foredragsserie om videnskabsformidling og sandsynligvis også et FORSK!2012arrangement. Vi har fortsat ambition om at PUFF skal engagagere sig på 3 fronter: udbredelse af
kendskabet til studenterforskning (både blandt studerende og vejledere), pleje interessen hos
studenterforskere og sikre de bedste vilkår for disse. Vi skal danne samarbejde mellem de
studerende, vejlederne og Ph.d-skolen.
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af Formand: Christian Ovesen stiller op og vælges enstemmigt.
b. Valg af Næstformand: Anne Sofie Bech Andersen stiller og vælges enstemmigt.
c. Valg til Sekretær: Carsten Birch stiller op og vælges enstemmigt
d. Valg af Kasserer: Thomas Sehested stiller op og vælges enstemmigt.
e. Valg af PR-ansvarlig: Anne Louise Damgaard stiller op og vælges enstemmigt.

f.

Valg af Webmaster: Alexander Lilja stiller op og vælges enstemmigt.

g. Valg af Fondsansvarlig: Thomas Sehested stiller op og vælges enstemmigt.
h. Valg af Medlemsansvarlig: Line Lund Kårhus stiller op vælges enstemmigt.
i.

Valg af Arrangementsansvarlig: Charlotte Slagelse stiller op (fra Californien) og vælges
enstemmigt.

j.

Valg til bestyrelsen: Marie Louise Mølgaard Poulsen, Julie Bjerglund, Michelle Schmiegelow,
David Jensen, Maiken Madsen, Martin Korsbak Madsen, Jeppe Hvedstrup Jensen, Patrick
Brooks, Lærke Nelson, Sebastian Wiberg, Neval Ete Wareham

7. Valg af Ekstern revisor: ingen stiller op – det vedtages at spørge Martine Aabye og Solveig Kärk
8. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Thomas Sehested viser (flot) PowerPoint show med
årets regnskab. Hovedpunkter:
Indestående ved starten af regnskabsåret d. 1/3/2011: ca. 22.000 kr.
Ca. 13.000kr i overskud på FORSK!2011 og disse penge kan videreføres til et evt. FORSK!2012 (og
dele af dem til helt andre formål).
Samlet årsregnskab med ca. 66.000 kr. i overskud (herunder overskuddet fra FORSK!2011) hvoraf
44.000 kr. skal føres videre til CALIS-projektet.
Regnskabet godkendes og sendes til den eksterne revisor: Agnethe Kristoffersen.
9. Eventuelt:
Præsentationsrunde (tilstedeværende):
Christian: færdig med 7. sem, forskningsår på Bispebjerg Hospital
Sebastian Wiberg: 11. semester og prægraduatforskningsår på RH (kardiologisk afd)
Alexander Lilja: 11. semester, afsluttet forskningsår på Gentofte Hospital (kardiologisk afd)
Lærke Nelson: prægraduat forskningsår på RH (kardiologisk afdeling)
Anne Louise: prægraduat forskningsår på RH (neonatalafdelingen)
Patrick Brooks: færdig med 5. semester, forskningsprojekt om virale stamceller
Line Kårhus: afsluttet prægradraduat forskningsår, aktuelt 12. semester
Karsten Birch: 8. sem og forskningsår på RH (infektionsmedicinsk afd)
Jeppe Hvedstrup Jensen: prægraduat forskningsår på Panum
Thomas: afsluttet prægraduat forskningsår på Glostrup Hospital (kardiologisk)
Martin: 5. semester og forskning på neurobiologisk forskningsenhed
Anne Sofie: 6. semester og afsluttet prægraduat forskningsår (neurobiologisk
forskningsenhed), forskningsjob PET-afdelingen (neuroonkologi)
David: færdig som læge i sommer, nu penge til PhD

Maiken: 11. semester, forskning i psykiatri
Michelle: 12. semester, forsætter i PhD på Gentofte Hospital
Julie: færdig som læge i 2010, med til at stifte PUFF, i KBU
Marie Louise: tidl. formand, nu PhD i genetik
CALIS: se http://www.calis.dk
Basisgruppebazar: (ved Christian) 22. Marts – MØD OP!

Alexander

