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Snak i pauserne, hygge over fro-
kosten og en god sludder i køen 
til toilettet. Det er normalt vigti-

ge elementer, når der holdes generalfor-
samling i Apotekerforeningen. Men efter 
mange måneder i pandemiens greb har 
man måttet vænne sig til, at kollegaerne 
er nogen, man mødes med på en skærm. 
Således også til generalforsamling nr. 157 
i foreningen, som løb af stablen i elek-
tronisk form den 17. maj.

98 aktive og 13 passive medlemmer 
tjekkede ind på generalforsamlingspor-
talen, og deltagertallet lå dermed på ni-
veau med de foregående år. 

Første beretning
Formand Jesper Gulev Larsen kun-
ne aflægge bestyrelsens beretning ef-
ter sit første halve år i formandsstolen. 
Han blev valgt på sidste års generalfor-
samling, der var udsat til september på 
grund af COVID-19. Men til trods for et 
kort foreningsår var det ikke en kort be-
retning. Der har nemlig, ifølge forman-
den, været travlt. Ikke mindst COVID-19 
har fyldt på både apotekerne og i besty-
relsen. Han benyttede lejligheden til at 
sende ros af sted til apotekerne og deres 

medarbejdere.
”Vi har vænnet os til konstant at sprit-

te os selv og omgivelserne af. Og nær-
mest pr. instinkt sikrer vi et afstands-
krav, og at kundetal på apoteket bliver 
overholdt. Vi har vænnet os til det, og 
jeg vil gerne rose alle - både jer apoteke-
re og jeres personale - for den store ind-
sats, I har gjort. For det er bare blevet 
mere besværligt alt sammen,” sagde Jes-
per Gulev Larsen blandt andet. 

Løbende spørgsmål
Til trods for mange opfordringer fra di-
rigent Tina Øster Larsen var der ingen 
af deltagerne, der benyttede mulighe-
den for at få tilsendt et link og komme 
igennem live med spørgsmål og kom-
mentarer. Deltagere sendte dog skriftlige 
spørgsmål ind løbende under general-
forsamlingen. 

Der blev blandt andet spurgt om apo-
tekets mulighed for at se lagerstatus 
i den nye app, selv om apoteket ikke 
er tilmeldt, lige som bestyrelsen blev 
spurgt om sin holdning til placering af 
doseringsetiket på inderemballagen, så 
den forseglede emballage skal brydes.

Generalforsamling 
bag skærmen

Forslag til ny kredsstruktur og valg af tre medlemmer 
til bestyrelsen var på dagsordenen, da årets 
generalforsamling i Apotekerforeningen blev afholdt – 
digitalt som følge af COVID-19-restriktionerne.   
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DIRIGENT. Tina Øster Larsen 
fra advokatfirmaet Bech 
Bruun styrede for første gang 
slagets gang på foreningens 
generalforsamling nr. 157. 

TEKNISK. Når en generalfor-
samling afholdes elektronisk, 
skal der være styr på teknik-
ken. Alle skal kunne logge ind, 
se, høre og komme til orde på 
distancen.

I SPIDSEN. Direktør og formand 
får en snak.
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URAFSTEMNING

Der er gennemført urafstem-
ning efter generalforsamlingen. 
Her er stemt om bestyrelsens 
forslag til ny kredsstruktur og 
bestyrelsens forslag til kontin-
gent. Desuden er der valgt tre 
medlemmer til bestyrelsen og 
tre suppleanter.

Urafstemningen er afsluttet, 
når dette blad udkommer.

Ny kredsstruktur
Det store tema var bestyrelsens forslag 
til en ny kredsstruktur i foreningen, som 
følger regionernes inddeling. Jesper Gu-
lev Larsen begrundede fra talerstolen:

”Forslaget om at ændre kredsinddelin-
gen hænger snævert sammen med stra-
tegien og ønsket om at blive en mere in-
tegreret del af sundhedsvæsenet. Vores 
organisering i kredsene skal gøre det let-
tere. Det er et vigtigt signal til vores om-
verden, at vi organiserer os på samme 
måde som resten af sundhedsvæsenet,” 
sagde formanden.

Forslaget, der har været debatteret på 
både kreds- og hovedmøder, blev sendt 
til urafstemning efter generalforsamlin-

gen. Afstemningen er afsluttet efter, at 
dette blad er sendt til tryk. 

Bestyrelsens planer
På generalforsamlingen præsentere-
de Jesper Gulev Larsen i øvrigt bestyrel-
sens planer for det kommende års arbej-
de. Øverst på ønskesedlen står stadig en 
ny økonomimodel, appen skal videreud-
vikles, samarbejdet med regionerne skal 
styrkes, og der skal sammen med med-
lemmerne arbejdes videre på en ny for-
eningsstrategi, kunne formanden blandt 
andet fortælle. 

Læs i øvrigt lederen side 4  

AFSTAND. Medlemmerne måtte høre Jesper Gulev Larsen berette fra sit første halve år i spidsen for 
Apotekerforeningen på behørig afstand bag skærmene derhjemme. 


