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0 Valg af dirigent

Michael Sørensen (KU) blev valgt til ordstyrer.

1 Bestyrelsen fremlagde beretning til godkendelse

Bestyrelsens medlemmer

Søren Højsgaard (Formand) Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet

Stefan Nygaard Hansen (Kasserer) Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Aarhus Universitet

Anne Helby Petersen (Kontakt til Young Statisticians Denmark og Udvalget for presse og formid-
ling) Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Niels Olsen (Webansvarlig) Institut for Matematik og Computer Science, DTU Compute

Christian Bressen Pipper (Sekretær og kontakt til DSBS) Novo Nordisk A/S og SDU

Events 2022

Todags-møde i F22 blev beklageligvis ikke afholdt grundet utilstrækkelig kommunikation mellem
den afg̊aende og den nye bestyrelse. I stedet afholdtes et For̊arsmøde p̊a KU-biostat med indlæg
af Philipe Granjean (SDU) og Esben Budtz Jørgensen (KU)

Todags-møde i E22 i København var en markering af Per Kragh Andersens 70 års fødselsdag.



Bestyrelsen valgte ikke at afholde julemøde

Bestyrelsens arbejde i 2022

Bestyrelsen har taget initiativ til ny hjemmeside for selskabet (se senere punkt p̊a dagsordenen).
Siden opbevares p̊a github og er derfor let for kommende bestyrelser at modificere etc.

Inspireret af det succesfulde 50 års jubilæumsmøde i E21 har bestyrelsen sikret skriftligt materiale
for eftertiden. Dette gælder primært de gamle ”Meddelelser”i indscannet form. (se senere punkt
p̊a dagsordenen). Dette materiale opbevares p̊a github.

Bestyrelsen har ogs̊a undersøgt muligheder for at f̊a bevaret ”Jubilæumsforedraget”fra 50 års
jubilæumsmødet for eftertiden (men hidtil uden at finde en passende form).

Bestyrelsen har arbejdet med at f̊a nedskrevet visse ”politikker”; dette dels for at have en fælles
hukommelse og referenceramme, og dels for at lette transitionen fra een bestyrelse til den næste.

Udvalget for presse og formidlings aktiviteter i 2022-2023 til dato

Theis Lange (KU) gav en oversigt over udvalgets aktiviteter i 2022 p̊a vegne af udvalgets medlem-
mer

Udvalget holdt et meget velbesøgt og succesfuldt kick off arrangement i september m̊aned 2022
med temaet: Statistikerens rolle i det danske mediebillede. Dette arrangement fik økonomisk støtte
af b̊ade DSTS og DDSA (The Danish Data Science Academy).

Udvalget har derudover organiseret et hackaton i januar 2023 med titlen: Statistics in popular sci-
ence writing hackaton. I den anledning havde udvalget inviteret Anders Høeg Lammers, Redaktør
p̊a Forskerzonen til at holde et oplæg.

Derudover har udvalget i forbindelse med det danske folketingsvalg sørget for at f̊a en god repræ-
sentation af statistikere p̊a Københavns Universitets liste over valgeksperter.

Endelig nævnte Theis at udvalget gerne s̊a en højere grad af økonomisk støtte fra DSTS til udval-
gets aktiviteter.

Young Statisticians Denmark aktiviteter 2022

Mads Møller Pedersen fra YSDs bestyrelse gav en oversigt over YSDs form̊al og aktiviteter.

Den 2 Marts : Causality - when classical statistics is not enough? 6.836 kr., 90 deltagere, talks af
Leonard Henckel og Torben Martinussen

Den 21 april: Thesis Slam and Pubquiz. 2.684 kr., 40 deltagere, slams af YSD medlemmer

Den 13 oktober: What’s in your genes? Using statistics to evaluate forensic DNA profiles. 4.257
kr., 60 deltagere, talks af Marie-Louise Kampmann og Mikkel Meyer Andersen

Den 14 november: Survival and Food! - Lunch for YSD before the two day meeting and networking
game. 1.553 kr., 25 deltagere.

Referat:

Brugen af bloggen p̊a dsts nye hjemmeside blev diskuteret i forbindelse Theis indlæg. Se flere
detaljer under punkt 4. YSD blev rost for deres mange aktiviteter og outreach. I den forbindelse
var der en diskussion af hvad man kunne gøre for at gøre YSD landsdækkende. YSD har forsøgt



at f̊a fodfæste i b̊ade Odense, Aarhus og Aalborg men det har haft svære vilk̊ar under de sidste
års corona nedlukninger og er ikke rigtig lykkedes.

2 Regnskab fremlægges til godkendelse

Ved kasserer Stefan Nygaard Hansen
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Dansk Statistisk Selskab 
 

Regnskab 2022 
 
 

 
Indtægter: 
 

   
2022 

 
2021 

Kontingent:     
 Ordinære 431 a 100,00 kr 43.100,00 kr   
 Pensionister  8 a 50,00 kr 400,00 kr   
 Æresmedlemmer 4 a 0,00 kr 0,00 kr   
      
 Samlet kontingent   43.500,00 kr 38.450,00 kr 
      
50-års jubilæum:     
 Deltagergebyr 1 a 1.500,00 kr  1.500,00 kr  
     
       

     
Indtægter i alt   45.000,00 kr 38.450,00 kr 
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Dansk Statistisk Selskab 
 

Regnskab 2022 
 

 
 
Udgifter: 2022 2021 
   
PBS/Nets gebyr 7.137,96 kr 5.088,33 kr 
   
Gebyrer og renteudgifter (Danske Bank) 300,00 kr 252,00 kr 
   
Bestyrelsesmøder og refusion af rejser 0,00 kr 0,00  kr 
   
Generalforsamling og andre arrangementer 9.371,50 kr 0,00 kr 
   
ISI/Fenstats medlemskab 2.612,19 kr 2.632,61 kr 
   
Hosting, DK Hostmaster, Google Workplace  7.195,20 kr 8.741.41 kr 
   
Tilskud 0,00 kr 0,00 kr 

YSD 17.470,20 kr 
 

8.804,80 kr 
 

UFP0F

1 25.749,70 kr 0,00 kr 

DSTS 50-års jubilæum 
 

1.500,00 kr 23.556,00 kr 

Kreditnota Novo Nordisk 1.500,00 kr 0,00 kr 

Diverse 509,00 kr 0,00 kr 

Udgifter i alt 73.345,75kr 49.075,15 kr 
 
 

Kontant overskud:  -28.345,75 kr -10.625,15 kr 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Heraf refunderes 24.484,00 kr af DDSA. 
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Dansk Statistisk Selskab 
 

Regnskab 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Status:  2022 2021 

Beholdning 1.  januar  287.928,41 kr 298.553,56 kr 
Årets resultat  -28.345,75 kr -10.625,15 kr 
I alt  259.582,66 kr 287.928,41 kr 
    
Beholdningens placering:    

Danske Bank konto Hovedkonto  259.582,66 kr 271.428,41 kr 
Danske Bank konto Ekstrakonto  0,00 kr 16.500,00 kr 
I alt  259.582,66 kr 287.928,41 kr 
    
    
Tilgodehavender:    

Danish Data Science Academy  24.484,00 kr 0,00 kr 
I alt  24.484,00 kr 0,00 kr 
    
I alt  284.066,66 kr 287.928,41 kr 
    
    

 Aarhus, d. 6.1.2023  

 
 
Stefan Nygaard Hansen  

 

Anders Rønn-Nielsen 
(Kasserer)  (Revisor) 



Referat:

Stefan har gjort et stort stykke arbejde med at rydde op i medlemsarkiverne og opspore medlem-
mer med uddaterede medlemsoplysninger og det afspejler sig i indtægterne fra kontingent i 2022
sammenlignet 2021. I den anledning blev antallet af medlemmer diskuteret og der blev spurgt ind
til antallet af studerende, der er medlemmer. Bestyrelsen kan efterfølgende oplyse at antallet af
registrede studerende pt er 64. Dette antal kan dog være misvisende da der endnu ikke er ryd-
det helt op i medlemslisten. Der blev ogs̊a diskuteret posten i regnskabet i forbindelse med pbs
betaling. Bestyrelsen kan efterfølgende oplyse følgende der ligger til grund for beløbet.

Posten lød p̊a 7.137,96 kr. hvoraf 313,17 kr. gik til betaling af nøglekort hos Nets ifbm. ny for-
mand/kasserer. Tilbage er der 6824,79 kr. som blev opkrævet af Betalingsservice. Dette beløb er
her udspecificeret:

622 opkrævninger heraf:

- 251 via PBS (automatisk betaling) á 5,32 kr. = 1360,42 kr.

- 354 via indbetalingskort p̊a papir (DK) á 8,58 kr. = 3037,32 kr.

- 17 via indbetalingskort p̊a papir (udland) á 25,20 kr. = 428,40 kr.

Derudover:

- Dannelse af opkrævninger: 622 á 2,45 kr. = 1523,9 kr.

- 111 betalte indbetalingskort* á 0,25 kr. = 27,75 kr.

- Abonnement til Betalingsservice = 447 kr.

* Der betales et gebyr p̊a 0,25 kr. per betalt indbetalingskort.

De 354+17 udsendte indbetalingskort var et led i et forsøg p̊a at rydde op i medlemsdatabasen og
forventes ikke at være lige s̊a stor næste år.

Derudover konstateres det, at gevinsten ved at betale via PBS fremfor indbetalingskort (i DK) er
8,58 + 0,25 - 5,32 = 3,51 kr. per betaling.

Regnskabet blev godkendt.

3 Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingentet fastholdes uændret

Studerende 0 kr
Ordinære medlemmer 100 kr
Pensionister 50 kr
Æresmedlemmer 0 kr

Referat:

Kontingent blev godkendt



4 Ny hjemmeside: Evaluering og input fra generalforsam-
lingen

Niels Olsen gav en demonstration af hjemmesiden og dens funktionalitet. Bestyrelsen er meget
tilfreds med den nye hjemmesides funktionalitet og design. Den er mere tidssvarende, meget bil-
ligere at hoste, og meget mere dynamisk. Bestyrelsen lagde op til en diskussion af indholdet af
hjemmesiden deriblandt scopet for hjemmesidens blog

Referat:

Der var en diskussion af hvem der var ansvarlig for indholdet af bloggen. Susanne Ditlevsen foreslog
at man gjorde brug af en passende disclaimer, der gjorde det klart at bloggen er et frit forum,
men at indlæg ikke nødvendigvis afspejler DSTS holdning og i øvrigt skal overholde gængse regler
for etik og god tone. Niels Richard Hansen foreslog at man kunne have links til relevante eksterne
blogs om statistik for at give bloggen værdi.

5 Behandling af fremsendte forslag

Tilgængelighed af anonymiserede indskannede meddelelser

Bestyrelsen foresl̊ar at anonymiserede indskannede meddelelser i vores ny elektroniske arkiv skal
være offentligt tilgængelige

Referat:

Forslaget blev vedtaget

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Christian Pipper har siddet i bestyrelsen i en 4 årig periode og har valgt at trække sig fra
bestyrelsen

• Bestyrelsen indstiller Birgitte Rønn (Zealand Pharma A/S) som nyt bestyrelsesmedlem.

Referat:

Birgitte Rønn blev valgt ind i bestyrelsen. Generalforsamlingen takkede Christian for hans
indsats.

7 Valg af revisor

Bestyrelsen foresl̊ar (genvalg til) Anders Rønn-Nielsen (CBS-Finance).

Referat:

Anders blev genvalgt som revisor

8 Eventuelt

Referat:

Her blev spurgt specifikt ind til regnskabet og medlemslisten. Bestyrelsen har efterfølgende frem-
skaffet den efterspurgte information og den er angivet under referatet til punkt 2.



Efterfølgende generalforsamlingen var der foredrag ved

Marta Pelizzola Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Robust learning of mutational signatures using non-negative matrix factorization in
large nucleotide contexts
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