Generalforsamling
DSTS – Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
Tirsdag 23. februar 2021 – 17:15
Deltagere: Ca. 20 deltagende på Zoom
Referent: Torben Tvedebrink
Dagsorden
0. Valg af dirigent.
1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
2. Regnskab fremlægges til godkendelse.
3. Fastsættelse af næste års kontingent.
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0. Valg af dirigent.
Bo Markussen blev valgt til dirigent. Bo bemærkede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt
mandag den 1. februar (tre uger og én dag før generalforsamlingen).
1. Bestyrelsens beretning
Foredrag og arrangementer
Formand Torben Tvedebrink fremlagde bestyrelsens beretning:
COVID-19 har også præget DSTS’ fysiske arrangementer i 2020:
• I forlængelse af generalforsamlingen 2020 holdt prof. Rasmus Waagepetersen (AAU)
foredrag med titlen “Semi-parametric multinomial logistic regression for multivariate point
processes”.
• I foråret 2020 var der ikke planlagt to-dages møde grundet den planlagte NORDSTAT
konference i Tromsø. Denne blev dog aflyst og udsat til 2021 (21.–24. juni), hvor den vil
afvikles som hybrid konference (både in person og online deltagelse): https://site.uit.
no/nordstat2021/
• Efterårets to-dagesmøde blev hverken planlagt og selvsagt ikke afviklet. Turnusordningen
foreskriver at det næste to-dages møde (bør) afvikles i Aalborg (forår 2022?).
Som erstatning for det aflyste to-dages møde i efteråret, blev der tirsdag 24. november afviklet
et online COVID-19 seminar med fire foredrag og efterfølgende paneldebat. DSTS vil gerne
takke både Theis Lange som var moderator for eventen samt naturligvis foredragsholdere og
paneldeltagere:
• Anders Peter Hviid (SSI) on vaccines

• Samir Bhatt (Public Health, KU - former Imperial College) on interventions strategies
• Uffe Høgsbro (DTU) on anecdotes from SSI’s expert group
• Anton Pottegård (SDU) on the COVID-19 cohort
• Panel: Susanne Ditlevsen (MATH, KU), Francesco Sannino (SDU) and journalist
Sonja Furu (Weekendavisen).
Seminaret blev optaget og er tilgængeligt på DSTS’ youtube kanal: https://www.youtube.com/
channel/UCLfB7WqAABd9iIlbSR7q8Eg
Der var omtrent 100 deltagere online da vi var flest.
DSTS 50-års jubilæum
DSTS har i 2021 50-års jubilæum.
• Datoen for jubilæet er 25. maj 2021, hvor vi håbede at kunne fejre selskabet. Desværre
var/er der for stor usikkerhed omkring forsamlingers størrelse til, at bestyrelsen vurderede
det muligt, at gennemføre fejringen på datoen.
• Niels Keiding arbejder i forbindelse med jubilæet på at få skrevet et festskrift med bl.a.
DSTS’ historie og oversigt over bestyrelser mm.[1mm] Jeg vil allerede nu gerne takke Niels
for sit foreløbige arbejde og tidligere bestyrelsesmedlemmer for deres hjælp til at stykke listen
over tidligere bestyrelser sammen.
• Vi vil arbejde på at arrangere 50-års jubilæet i efteråret 2021 med forventet dato i
november (udmeldes i løbet af foråret 2021).
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
2. Regnskab fremlægges til godkendelse
Ved kasserer Lars Nørvang Andersen
Lars Nørvang Andersen gennemgik regnskabet som viste ganske få udgifter, hvilket naturligvis
hang sammen med at der hverken har været to-dages møder eller julemøde i indeværende regnskabsår.
Af øvrige bemærkninger var bankskifte fra Jyske Bank til Danske Bank, hvilket har haft en positiv
indflydelse på selskabets regnskab.
Af større poster var støtten til celebRation 2020 i form af sponsorat på 20.000 DKK.
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
3. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret
Studerende
Ordinære medlemmer
Pensionister

0 kr
100 kr
50 kr

Generalforsamlingen samtykkede til fastholdelsen.

4. Økonomisk støtte
YSD – Young Statisticians Denmark
For at understøtte og promovere aktiviteterne i netværket Young Statisticians Denmark (YSD)
foreslår bestyrelsen, at YSD tildeles et beløb på 20.000 DKK, som YSD selv kan råde over i
perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2022. Midlerne skal bruges i overensstemmelse
med DSTS’ formålsparagraf, og YSD skal aflægge rapport for brug af midlerne i forbindelse med
beretningen for 2022.
YSD har ligesom alle andre også været ramt at COVID-19s følgevirkninger og har derfor heller ikke
afholdt fysiske arrangementer. YSD har udgivet en kaldender og sendt den rundt til potentielle
medlemmers studiermiljøer/arbejdspladser (se nedenfor).

celebRation 2020
DSTS var medsponspor af celebRation 2020 som blev afholdt i København 28.–29. februar
2020 for at markere 20 året for udgivelsen af R 1.0.0 den 29. februar 2000.
Foredrag:
• Peter Dalgaard: A Brief History of R and some Thoughts about Its Future
• Roger Bivand: How R Helped Provide Tools for Spatial Data Analysis
• Mark Edmondson: Evolving R with Docker and the Cloud
• Therese Graversen: R Provides Statistical Evidence in Criminal Cases
• Julia Silge: Text Mining with Tidy Data Principles
• Hannah Frick: Assessing model parameter stability in R
• Hadley Wickham: Lesser known R functions I have known and loved
• Heather Turner: Moving Forwards: Greater Equity and Inclusion in the R Community
Workshops:
• Thomas Lin Pedersen: Contemporary ggplot2
• Dirk Eddelbuettel: Rcpp Workshop – Extending R with C++
Foredrag findes online på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqEdfW-1KUn_QQyQogxqLeA
5. Behandling af fremsendte forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mia Klinten Grand (KU) har siddet i to 2-årige perioder og kan derfor ikke fortsætte i bestyrelsen.
DSTS vil gerne takke Mia for sit arbejde i bestyrelsen, hvor hun har været engageret i samarbejdet
mellem DSTS og YSD.
Bestyrelsen indstiller Anne Helby Petersen (KU) som nyt bestyrelsesmedlem. Anne er ph.d.studerende ved Biostatistisk Afdeling, KU. Anne har siden 2017 siddet i bestyrelsen for YSD.
Generalforsamlingen takkede Mia for hendes indsats i DSTS og lykønskede Anne med valget.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller Anders Rønn-Nielsen (CBS) til genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte Anders Rønn-Nielsen som revisor.
8. Eventuelt
Der blev ikke drøftet noget under punktet eventuelt.

