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DSTS – Dansk STatistisk Selskab
Tirsdag 22. februar 2022 – 17:15
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Valg af dirigent

Niels Aske Lundtorp Olsen (DTU) blev valgt til ordstyrer.
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Bestyrelsen fremlagde beretning til godkendelse

Bestyrelsens medlemmer
Torben Tvedebrink (Formand) Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet
Lars Nørvang Andersen (Kasserer) Institut for Matematik, Aarhus Universitet
Anne Helby Petersen (Kontakt til Young Statisticians Denmark) Biostatistisk Afdeling, Institut
for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Niels Olsen (Webansvarlig) Institut for Matematik og Computer Science, DTU Compute
Christian Bressen Pipper (Sekretær / DSBS) Leo Pharma / SDU

Events 2021
De daværende COVID-19 restriktioner umuliggjorde sidste år at afholde en fysisk generalforsamling. Der var ca. 20 deltagere på Zoom ved sidste års generalforsamling.
COVID-19 gjorde ligeledes at der heller ikke blev afviklet et to-dages møde i foråret 2021. Dette
møde skulle have markeret selskabets 50 års jubilæum (se nedenfor).
Grundet COVID-19 restriktioner blev der heller ikke afviklet julemøde i 2021 (december 2021).
50 års jubilæum 2021
Selskabet fejrede i 2021 dets 50 års jubilæum den 25. maj. Desværre blev fejringen af jubilæet
udsat til efteråret (17.-19. november) grundet COVID-19 restriktioner.
Selskabets jubilæum blev markeret ved et tre-dages møde i København på Scandic Hotel Strandpark 17.-19. november. Der var ca. 150 deltagere hvoraf 100 var fra universiteterne (inkl. 20
studerende). De øvrige deltagere var primært fra Pharma-industrien.
Jubilæet blev støttet økonomisk af Carlsbergfondet, Novo Nordisk, Lundbeck, Vestas og SAS Institute. Selskabets udgifter forløb sig således til under 25.000 kr efter indbetaling af deltagergebyrer
(se Lars’ kommende gennemgang af regnskab).
Over de tre dage blev der givet 17 foredrag som afspejlede diversiteten af fagets anvendelser og
den igangværende forskning.
Selskabets fremtid
Claus Ekstrøms oplæg ved jubilæet omhandlede DSTS’ fremtid. Efterfølgende kunne de fremmødte
angive deres bud på The main reason DSTS dies is because . . . og Perhaps it could have
been prevented if . . . .
Tabellerne 1 og 2 sammenfatter i nogen grad inputs fra de fremmødte (aggregeret efter formandens
fortolkning af inputs).
Referat:
Der blev spurgt ind til hvordan bestyrelsen fremadrettet vil bruge den indsamlede information.
Bestyrelsen har pt ingen strategi for dette.
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Regnskab fremlægges til godkendelse

Ved kasserer Lars Nørvang Andersen

Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
Regnskab 2021

Indtægter:
Kontingent:
Ordinære
Pensionister
Æresmedlemmer

2021
381 a 100,00 kr
7 a 50,00 kr
5 a 0,00 kr

Samlet kontingent

Indtægter i alt
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2020

38.100,00 kr
350,00 kr
0,00 kr
38.450,00 kr

37.550,00 kr

38.450,00 kr

37.550,00 kr

Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
Regnskab 2021

Udgifter:

2021

PBS/ Nets gebyr

2020

5.088,33 kr

5.272,31 kr

0

1.454,15 kr

Gebyrer og renteudgifter, Danske Bank

252,00 kr

504,00 kr

Bestyrelsesmøder og refusion af rejser

0,00 kr

0,00 kr

Generalforsamling / julemøde / gå-hjem-møder

0,00 kr

8.090,00 kr

ISI & Fenstats membership fees

2.632,61 kr

2.640,24 kr

Hosting, DK hostmaster, google

8.741.41 kr

10.514,43 kr

Tilskud, Studietur

0,00 kr

0,00 kr

Tilskud, CelebRation og Covid Webinar

0,00 kr

23.000,00 kr

8.804,80 kr

5.930,00 kr

DSTS 50-års jubilæum

23.556,00 kr

0,00 kr

Udgifter i alt

49.075,15 kr

57.405,93 kr

Gebyrer og renteudgifter, Jyske Bank

YSD

Kontant overskud:

-10.625,15 kr -19.855,93 kr
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Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
Regnskab 2021
Status:

2021

Beholdning 31. december

2020

287.928.41 kr

298.553,56 kr

Danske Bank konto Hovedkonto
Danske Bank konto Ekstrakonto
Tilgodehavende

271.428,41 kr
16.500,00 kr
0,00 kr

298.553,56 kr
0,00 kr
0,00 kr

I alt

287.928.41 kr

298.553,56 kr

Beholdningens placering:

Aarhus, d.
12.02.2022

Lars Nørvang Andersen
(Kasserer)

Anders Rønn-Nielsen
(Revisor)
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Tabel 1: Fremmødtes inputs: The main reason DSTS dies is because...
The main reason DSTS dies is because . . .

n

The name
Too theoretical focus / narrow / non-inclusive
It didn’t
Only for university academics
Website
People don’t know about the existence
Recruitment of young people failed
Students don’t see the point
Did not participate in public debate
Lack of focus on applications
No-one wants to carry it forward
Statistics (as theoretical discipline) has reached a steady state
Too boring
Benefits for students are unclear
Data science solves it quicker (and maybe dirtier)
Hard to network at events – people know each other already
Important to meet across institutions’ interests (personal engagement not by employer)
Lack of collaboration between major cities (Aarhus, Aalborg, Odense)
Members join other societies
Money to pay front-person/chair
No real development of the society
Same speakers over the years

9
8
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Referat:
Regnskabet blev godkendt
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Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingentet fastholdes uændret
Studerende
Ordinære medlemmer
Pensionister
Æresmedlemmer

0
100
50
0

kr
kr
kr
kr

Referat:
Kontingent blev godkendt
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4.1

Behandling af fremsendte forslag
Økonomisk bidrag til YSD’s aktiviteter

For at understøtte og promovere aktiviteterne i netværket Young Statisticians Denmark (YSD)
foreslår bestyrelsen, at YSD tildeles et beløb på 20.000DKK, som YSD selv kan råde over i perioden
frem til den ordinære generalforsamling i 2023.

Tabel 2: Fremmødtes inputs: Perhaps it could have been prevented if...
Perhaps it could have been prevented if . . .

n

Courses and skill development (e.g. communicate statistics)
Easier accessible talks
Invite students / youth awareness / Student DSTS promotor at each university
Broaden the scope of the society
Introduce MSc students to DSTS during educations
Reach out to related societies (Data Science, Machine Learning, Physics, Genetics, . . . )
Industry involvement – and industry memberships
Social Media profiles
Visability
Invite speakers from other countries and disciplines to meetings
Teach data scientists statistics
Communication officer hired
Less rotation of the board/chairman
More visible in societal debate and more value for money
Better webpage
Keep 2-day meetings
Boost society by its members’ profiles
Outreach – expert panel
Courses for non-experts (e.g. journalists)
Social events to create community
Datathons / hackathons
More applied talks (pharma and other industry)
Materials for stats in high-schools and primary school
More open towards industry
More flexible membership
How to apply new theoretical results
More interesting events
Best ”thesis” (Msc + PhD) award
More involvement by senior people
More active
Shorter talks
Poster presentations
Career session
Workshops
Conferences and meet-ups (affiliations)
Ask for help to organise events and fix website
More international
Multiple tracks at 2-day meetings
Merge with other societies to form new broader society

8
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Midlerne skal bruges i overensstemmelse med DSTS’ formålsparagraf, og YSD skal aflægge rapport
for brug af midlerne i forbindelse med beretningen for 2023.
– Forslaget vedtages
Anne Helby Petersen (DSTS/YSD) gennemgik YSDs aktiviteter i 2021:
• 22/6-21: Neurobiology meets Statistics. Foredrag ved Susanne Ditlevsen (KU MATH) og
pubquiz. København. 56 deltagere.
• 17/11-21: Session ved DSTS’ 50 års jubilæum. Talere: Sneha Das (DTU) og Nikolaj Thams

(KU MATH). København.
• 23/11-21: Statisticians in the wild vol. 2. Foredrag ved René Aakær Jensen (Asseco) og Niels
Moctezuma Krarup (Novo Nordisk). København. 50 deltagere.
Der er pt. 10 medlemmer i bestyrelsen: Anne Helby Petersen (KU Biostat), Niels Olsen (DTU),
Simon Ziersen (KU Biostat), Anders Munch (KU Biostat), Sofie Korn (Leo Pharma), Alexander
Frandsen (RD8), Jeppe Madsen (Leo Pharma/KU Biostat), Mads Møller Pedersen (Lundbeck),
Laus Wullum (stud. KU), Adam Hoffman (stud. KU).
Næste arrangement: 2/3-22 - Causality - when classical statistics is not enough? Foredrag
ved Leonard Henckel (KU MATH) og Torben Martinussen (KU Biostat) i København. Mere
information her: https://www.facebook.com/events/235814878764126

4.2

Udnævnelse af Per Kragh Andersen til æresmedlem

Bestyrelsen foreslår, at Per Kragh Andersen udnævnes til æresmedlem i anerkendelse af hans
ekstraordinære bidrag til den statistiske metode forskning, til anvendelsen af statistik, til promovering af dansk statistik i almindelighed, og indsats for DSTS i særdeleshed via bestyrelsesarbejde
(1985-1989), associate editor for SJS (1990-1997), og adskillige foredrag i selskabets regi.
Referat:
Foreslaget blev vedtaget. Per Kragh Andersen er hermed udnævnt til æresmedlem af DSTS.

4.3

Vedtægtsændringer

Vedtægter §8:
Afgørelser på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, dog kræver ændringer af vedtægterne 2/3 flertal af de fremmødte. Hvis et medlem kræver det, skal afstemninger ske skriftligt.
Medlemmerne kan stemme ved fuldmagt.
4.3.1

Ændring i maksimal valgperiode til bestyrelsen

Ændring i maksimal valgperiode til bestyrelsen: Ubegrænset eller 8 år
Ændringen fremsættes for at øge graden af kontinuitet i bestyrelsens (og dermed selskabets) arbejde.
Bestyrelsen havde oprindeligt fremsat forslag om ubegrænset medlemsskab af bestyrelsen.
Efterfølgende fremsendte Søren Højsgaard (støttet af Claus Ekstrøm og Mikkel Meyer Andersen)
et modforslag om at fordoble tiden fra 4 år til 8 år.
Under begge optioner er valgperioden er fortsat 2 år ad gangen.
Referat:
Fordele og ulemper ved ubegrænset valgperiode blev diskuteret. Flere fremmødte medlemmer
havde betænkeligheder ved ikke at have en “udløbsdato” - bl.a. muligheden for at kunne træde
ud af bestyrelsen uden var væsentlig.
Forslaget om at fordoble den maksimale valgperiode fra 4 til 8 år blev vedtaget.

4.3.2

Justering af valgperioder

Justering af valgperioder
Grundet en tidligere udtrædelse af bestyrelsen (efter ét år) passer antal bestyrelsesmedlemmer på
valg i hhv. lige og ulige år ikke med bestyrelsens nuværende sammensætning.
Udpluk opdateret af vedtægternes §7:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i lige
år afgår 3 og i ulige år 2 medlemmer.
Referat:
Steffen Lauritzen bemærkede at man ikke kunne tvinge folk til at blive siddende i bestyrelsen i 2
år. Derfor giver det ikke mening at have bisætningen: “således at der i lige år afgår 3 og i ulige år
2 medlemmer.”.
Punktet blev ikke behandlet yderligere. Der opfordres til at denne bisætning fjernes fra vedtægterne
ved næstkommende generalforsamling.
4.3.3

Ændringsforslag til selskabets navn: Dansk Statistisk Selskab

Ændringsforslag til selskabets navn: Dansk Statistisk Selskab
Indsendt af Claus Ekstrøm

(støttet af Søren Højsgaard og Mikkel Meyer Andersen)

Forslaget går på at ændre selskabets navn fra Dansk Selskab for Teoretisk Statistik (Danish
Society for Theoretical Statistics) til Dansk Statistisk Selskab (Danish Statistical Society).
Under denne navneændring kan initialerne DSTS og domæne (website) dsts.dk fortsat give
mening (Dansk STatistisk Selskab) og benyttes.
Referat:
Der var en diskussion af om navnet Dansk Statistisk Selskab kan forveksles med Dansk Statistisk
Forening især ved brugen af den engelske pendant Danish Statistical Society. Dog lader det ikke
til at Dansk Statistisk Forening selv bruger denne engelske betegnelse.
Navneændringen blev vedtaget.
4.3.4

Oprettelse af Udvalg for formidling og presse

Oprettelse af Udvalg for formidling og presse
Indsendt af Claus Ekstrøm

(støttet af Anne Helby Petersen)

Udvalget skal have til formål at være et kontaktpunkt for henvendelser fra pressen og offentligheden, og facilitere at selskabets medlemmer let kan engagere sig i offentlig formidling af statistik.
Udvalget kan desuden varetage andre formidlingsfremmende aktiviteter, for eksempel arrangementer rettet mod selskabets medlemmer som giver værktøjer til formidling, eller aktiviteter rettet
mod den brede offentlighed som handler om formidling af statistik.
Udvalget tildeles et beløb på kr. 10.000, som udvalget kan råde over i perioden frem til den ordinære
generalforsamling i 2023.
Midlerne skal bruges i overensstemmelse med DSTS’ formålsparagraf, og udvalget skal aflægge
rapport for brug af midlerne ved generalforsamlingen i 2023.
Referat:

Forslaget blev drøftet, hvor det blandt andet blev understreget at man ved at udtale sig kun gjorde
det på egne vegne - dvs. ikke på vegne af DSTS.
Forslaget blev vedtaget.
Claus Ekstrøm og Anne Helby Petersen vil tage initiativer til at igangsætte arbejdet og invitere
interesserede i at melde sig til udvalget.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Niels Aske Lundtorp Olsen (DTU) har siddet i én periode (2 år). Niels har de seneste
2 år fungeret som webansvarlig og genopstiller til endnu en periode.
• Lars Nørvang Andersen (AU) og Torben Tvedebrink (AAU) har begge siddet i en
4-årig periode og kan jf. gældende vedtægter ikke genvælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil gerne takke Lars og Torben for deres indsats i bestyrelsen, hvor Lars i alle
fire år har været kasserer og Torben har været hhv. webansvarlig og formand (seneste 3år).
• Bestyrelsen indstiller Stefan Nygaard Hansen (AU Biostat) og Søren Højsgaard (AAU)
som nye bestyrelsesmedlemmer.
Desværre er både Stefan og Søren forhindret i at deltage fysisk i dagens generalforsamling.

Referat:
Stefan Nygaard Hansen og Søren Højsgaard blev begge valgt ind i bestyrelsen.
Generalforsamlingen takkede Torben og Lars for deres store arbejde.
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Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår (genvalg til) Anders Rønn-Nielsen (CBS-Finance).
Referat:
Anders blev genvalgt som revisor
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Eventuelt

Referat:
Ingen punkter under eventuelt

Efterfølgende generalforsamlingen er der foredrag ved
Henrik StøvringSteno Diabetes Center Aarhus – og lidt endnu AU Biostat:
Estimation of prescription duration from dispensing dates – challenges and
opportunities with the Waiting Time Distribution

