
Referat af bestyrelsesmøde i Læger uden Sponsor d. 1. februar 2021  
 

Sted:  Online via Zoom med Andreas L. som host via Zoom. 
Deltagere: Andreas Andersen, Andreas Lundh, Benny Ehrenreich, Markus Fally, Mats 

Lindberg, Victor Hvingelby  
Afbud: Kristine Rasmussen Hone, Lars Jørgensen. 

 
Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde 
Dette var et første møde i den nye bestyrelse. De to nye ift. den tidligere 
kontaktpersongruppe, Benny Ehrenreich og Victor Hvingelby, blev hilst velkommen.   

2. Evaluering af bestyrelsesvalg. Hvem sidder i 1 vs. 2 år?  
36 medlemmer stemte online.  
Forslaget til vedtægter blev enstemmigt godkendt.  
Ifølge vedtægterne er de 5 bestyrelseskandidater med flest stemmer valgt for 2 år, mens de 
øvrige er valgt for 1 år (fordi dette var det første bestyrelsesvalg). 
Valgt for 2 år: Mats Lindberg, Andreas Lundh, Kristine Rasmussen Hone, Benny Ehrenreich og 
Lars Jørgensen. 
Valgt for 1 år: Andreas Andersen, Markus Fally og Victor Hvingelby. 

3. Gennemgang af de nu godkendte vedtægter  
Punktet blev sløjfet. Vi kan læse vedtægterne hver især. 

4. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig med Mats Lindberg som formand, Andreas Andersen som 
sekretær og Andreas Lundh som næstformand. 

5. ”Forretningsorden” i bestyrelsen  
Der blev besluttet at bestyrelsesreferater skal være offentligt tilgængelige og vil efter 14 
dages frist for ændringsforslag/indsigelser blive lagt ud på hjemmesiden. 
I øvrigt blev punktet udsat til næste møde. En arbejdsgruppe med Andreas Lundh som 
formand vil lave et oplæg med udgangspunkt i DSAM’s bestyrelses forretningsorden. 

6. Fordeling af opgaver  

• Tema-møde: Markus Fally, Andreas Lundh, Kristine Rasmussen, Lars Jørgensen 
• Hjemmeside/webmaster: Andreas Andersen 
• Twitter: Mats Lindberg, Andreas Andersen, Lars Jørgensen 
• Facebook: Andreas Lundh, Kristine Rasmussen Hone. 

7. Status på indsatsområder: 

• Artikler/debat: Vi har haft flere debatindlæg i Ugeskrift for Læger – senest en kritisk 
kommentar om remdesivir ved Covid-19, som lige er blevet publiceret online.  

• Facebook: Løbende debat med henvisning til artikler. Aktivitet både på Facebook-
siden og i Facebook-gruppen. 

• Twitter: 206 følgere i @DocsWoSponsors og 144 i @LaegerUdSponsor 



• Hjemmeside: www.laegerudensponsor.dk er opdateret  med bestyrelse, vedtægter, 
”Senest fra bloggen” og ”Senest i medierne”. Benny Ehrenreich foreslog, at der  
tydeligere skal fremgå, om man er logget ind eller ej. 

• Logo: Logoet er flot opdateret og fungerer nu også fint ved Twitter-posts mm.  

8. Evt.  
Markus Fally er – måske med baggrund i debatindlægget - blevet inviteret til at medvirke i 
opdateringen af Dansk Lungemedicinsk Selskabs vejledning om remdesivir ved Covid-19. 

9. Næste møde 
Næste møde holdes i maj 2021. Mats Lindberg mailer en Doodle ud ca. en måned forinden. 

 

Referent: 
Mats Lindberg, 01-02-2021 
 

http://www.laegerudensponsor.dk/

