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Kort introduktionsrunde af deltagerne.
A. Valg af dirigent. Kamilla Warberg blev foreslået som dirigent og valgt
Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var såvel korrekt varslet og
beslutningsdygtig. Herefter fik formanden ordet.
B. Formandens beretning.
Baggrund for foreningen og foreningens formål blev gennemgået, herunder at
foreningen ikke repræsenterer særinteresser og ikke er tilknyttet firmaer,
interesseorganisationer eller institutioner, samt at sammensætningen af
foreningens bestyrelse er bredt sammensat af repræsentanter for de forskellige
interessenter inden for life science industrierne i Danmark og dermed afspejler
foreningens formål. Med udvidelsen af bestyrelsen på denne generalforsamling vil
dette blive endnu tydeligere. Fokus vil fortsat være at få sat emner på life science
agendaen i Danmark. Foreningen modtager løbende henvendelser om
medlemsskab, hvilket er med til at understøtte fremtidige aktiviteter.
Formanden gennemgik foreningens allerede afholdte og yderst velbesøgte events:
▪

2017, Marts - Industriens finansiering af sundhedspersoners efteruddannelse
(hos Widex): ”Er Danmark bagud – eller forud – når det gælder medico- og
lægemiddelvirksomheders muligheder for at dele videnskabelig information med
danske sundhedspersoner?”

▪

2017, Maj - Patenter og SPC’er (hos Lundbeck): ”Udvalgte landes regler om
forlængelse af lægemiddelpatenter, samt de særlige europæiske regler om
supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler (SPC'er) – både grundlæggende
introduktion og mere sofistikerede problemer.”

Life Science Law DK er en uafhængig forening, der har til formål at fremme udviklingen af de juridiske
rammevilkår for life science industrierne i Danmark. Foreningen repræsenterer ingen særinteresser og er ikke
tilknyttet firmaer, interesseorganisationer eller institutioner. Foreningen blev stiftet i september 2016 og
medlemskab er åbent for fysiske personer, der efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad beskæftiger sig med
emner, som er omfattet af foreningens formål. Via konkrete aktiviteter øger foreningen kendskabet til life
science industriernes relaterede kommercielle og strategiske valg og de særlige kontrakter, som er
karakteristiske for life science industrierne. Aktiviteterne omfatter navnlig større arrangementer, foredrag,
debatter, netværksinitiativer og vidensdeling. Foreningen ledes af en bredt sammensat bestyrelse bestående af
repræsentanter for de forskellige interessenter inden for life science industrierne i Danmark.

▪

2018, Februar - Digital Health (hos Widex): “Er du klar til fremtiden med Digital
Health, og har du overvejet, hvad din fremtidige rolle som jurist med fokus på life
sciences skal være?”

▪

2018, Maj - Bestikkelse (hos Kromann Reumert): “RED FLAGS OG RISICI” compliance og bestikkelse i life science-industrien” (i samarbejde med Kromann
Reumert).

▪

2018, Juni - Pharmaceutical Incentives Review (hos Novo Nordisk): ”Er der mon
nogen, der bliver snydt?” EU Kommissionens forslag til en såkaldt SPC Export
Manufacturing Waiver, hvor den gældende regulering af supplerende
beskyttelsescertifikater (SPC’er) foreslås ændret, samt EU-kommissionens ”Pharma
Incentives”-rapport.

▪

2018, December - Brexit (hos Novartis): BREXIT – en katastrofe for danske life
science-virksomheder?

Beretningen blev godkendt.
C. Regnskab: Kasseren Bjørn gav kort beretning. Der er likviditet og begrænsede
årlige udgifter. Vedligehold af hjemmesiden er sat i system. Bjørn fortsætter med
at oprette nye emner på hjemmesiden. Der er ikke udsendt kontingent
opkrævning for 2019. En ny kassér skal identificeres og overtage fra Bjørn. Der er
identificeret et nyt bogholderfirma som skal starte op med den nye kassér.
D. Næste Bestyrelsesmøde skal omhandle nye arrangementer og aktiviteter.
E. Kontingent: Det blev vedtaget at bibeholde det nuværende kontingent på
800+moms årligt.
F. Forslag om ændring af vedtægter. Ændringerne blev gennemgået og vedtaget.
G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er genvalgt:
i. Anders Holm, Novo Nordisk - valgt for ét år
ii. Kamilla Warberg, Widex (næstforkvinde) - valgt for ét år
iii. Martin Dræbye Gantzhorn, Bech-Bruun - valgt for ét år
iv. Uffe Mark Hansen, Novartis (formand) - valgt for ét år
Følgende nye bestyrelsesmedlemmer er valgt ind:
i. Claus Lundbæk Ottosen, Coloplast - valgt for to år
ii. Lene Laursen, Medicoindustrien - valgt for to år
iii. Louise Bertelsen Forman, Lundbeck - valgt for to år
iv. Mikkel Vittrup, Plesner - valgt for to år
v. Thomas Klit Christensen, Lif - valgt for ét år
vi. Timo Minssen, CeBIL, Københavns Universitet – valgt for to år
H. Valg af Kassér. Se referat fra Bestyrelsesmøde.
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