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5. september 2022 
 
Til selskabets medlemmer 
 
Dansk Farmacihistorisk Selskabs medlemmer indbydes herved til »Farmacihistorisk Dag« 

mandag den 3. oktober 2022 kl. 15.00 

på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød. 
 
Programmet indledes med et fælles arrangement for Dansk Farmacihistorisk Fonds Venner og Dansk 
Farmacihistorisk Selskabs medlemmer. 
 
Derefter afholdes Dansk Farmacihistorisk Selskabs årlige ordinære generalforsamling 

mandag den 3. oktober 2022 kl. 17.30 

efterfulgt af et let traktement for selskabets medlemmer. 
 
PROGRAM 

Fælles arrangement 

Kl. 15.00-15.15 Velkomst og orientering om Dansk Farmacihistorisk Samling ved Dansk Farmacihi-
storisk Fonds formand Steffen Kjær. 

 
Kl. 15.15-16.00 Foredrag om »Øl og klimavenlige afgrøder« ved Carlsbergs forskningsdirektør, 

adjungeret professor, ph.d. Birgitte Skadhauge. 
       

Birgitte Skadhauge vil blandt andet fortælle om fremstilling af øl både historisk og i dag, 
herunder udvikling af klimavenlige afgrøder til ølfremstilling, samt om øltraditioner i andre 
verdensdele.  

Kl. 16.00-17.20 Forfriskninger og omvisning i Dansk Farmacihistorisk Samling. 
 
Generalforsamling 

Kl. 17.30-18.00 Ordinær generalforsamling i Dansk Farmacihistorisk Selskab. 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og omtale af 

kommende aktiviteter. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (1. september 2021 – 31. august 2022). 
4. Valg af: 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer. 
(Informationsspecialist, cand.pharm. Annemette Møller Hansen, dr.pharm. 
Poul R. Kruse og politisk chef, ph.d. (pharm.) Jakob Bjerg Larsen er på valg 
efter tur. De tre bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg). 

b. Revisor. 
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5.  Fastsættelse for det påbegyndte regnskabsår af: 
a. Kontingent for ordinære medlemmer. 
b. Beløb for opnåelse af livsvarigt medlemskab. 

6. Behandling af forslag. 
7. Eventuelt. 

 
Kl. 18.00   Let traktement med selskabet som vært. 
 
Gæster er velkomne. 
 
For ikke-medlemmer er prisen for deltagelse i traktementet 150 kr. Beløbet indbetales på selskabets 
konto i Nordea: 5501 – 4379 438 739. 
 
Af hensyn til den praktiske afvikling af arrangementet anmodes medlemmerne om skriftlig tilmelding 
senest torsdag den 22. september pr. post eller e-mail til selskabets kasserer, Annemette Møller 
Hansen, Grønnemarksvej 10 A, 2610 Rødovre, e-mail: annemettemh@hotmail.com 
 
Det bedes specifikt angivet om tilmeldingen omfatter 
• fælles arrangementet kl. 15.00-17.20, 
• traktementet kl. 18.00 
• eller både fælles arrangementet kl. 15.00-17.20 og traktementet kl. 18.00. 
 
 
Med venlig hilsen 
p.b.v. 
 
Poul R. Kruse 
Formand 
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