
Referat fra DSMFs generalforsamling 17. april 2012 
 
Referent: Karina Lindberg Gottlieb 

 
1. Valg af dirigent:  

• Erik Andersen blev valgt 
 
2. Godkendelse af dagsordenen: 

• Dagsordenen godkendtes og det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
derfor beslutningsdygtig. 

 
3. Bestyrelsens årsberetning 

• Beretningen foreligger på hjemmesiden. 
• Søren Holm fremlagde bestyrelsens beretning 
• Der var ingen kommentarer til beretningen og blev taget til efterretning selvom der 

manglede oversigt over nye medlemmer 
 
4. DSMF Regnskab 2011 

• Harald Spejlborg fremlagde regnskabet. Regnskabet foreligger på hjemmesiden. 
• Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen 
 

5. Beretning fra fonden 
• Harald Spejlborg fremlagde fondens regnskab og berettede om aktiviteten 
• Generalforsamlingen besluttede at fonden skal forblive på sin nuværende form og skal støtte 

”Ung fysiker pris” som vanligt. Der blev også foreslået at penge fra fonden kan bruges til at 
lave nationale kurser eller penge til uddannelsesrådets arbejde. 

 
6. DSMF Budget 2012 

• Harald fremlagde foreningens budget. 
• Kontingentsatserne er uændrede (dog skal det tydeligere synliggøres hvilke fordele der er 

ved at være firmamedlem) 
• Budgettet vedtoges. 
•  

7. Beretning fra uddannelsesrådet 
• Klaus Seiersen fremlagde uddannelsesrådets beretning. Beretningen kan ses på 

hjemmesiden. 
• Der var forespørgelse om uddannelsesbeviset for ”gamle” uddannede kan modtages på 

engelsk. Uddannelsesrådet vil se på det.  
• Beretningen toges til efterretning 

 
8. Forslag fra uddannelsesrådet: ”Dansk Selskab for Medicinsk Fysiks generalforsamling 
beslutter hermed, at der indføres en generel tidsbegrænsning på 6 år på Uddannelsesrådets 
godkendelse af individuelle moduler hørende til hospitalsfysikeruddannelsen” blev vedtaget med 46 
stemmer for, 4 stemmer hverken for eller imod og 0 stemmer imod. 
  
9. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 



• Søren Baarsgaard Hansen fremlagde Det faglige bedømmelsesudvalgs arbejde og denne kan 
ses på hjemmesiden. 

• Beretningen toges til efterretning 
 
10. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP 

• Beretningerne foreligger på hjemmesiden. 
• Beretning toges til efterretning 
 

15. Eventuelt 
• Harald fortalte om den arbejdsgruppe i Kræftens Bekæmpelse som han og Erik Andersen 

deltager i om Patient sikkerhed. Der vil komme mere om dette arbejde på DSMFs 
hjemmeside 

• Birgitte Hinge har sendt forespørgelse til DSMFs bestyrelse: 
Der ønskes en officiel udtalelse fra DSMF vedr. det ansvar, der påhviler ansvarlig fysiker iht. 
enslydende paragraffer i hhv. røntgenbekendtgørelsen, acceleratorbekendtgørelsen 
og bekendtgørelse om åbne radioaktive kilder. Det ønskes uddybet, hvilke konkrete 
tiltag ansvarlige fysiker skal foretage for opfyldelse af ansvaret. Birgitte Hinge bragte 
spørgsmålet op igen til generalforsamlingen under evt. Det blev diskuteret frem og tilbage om 
ansvaret ligger hos DSMF eller på den enkelte institution. DSMFs bestyrelse ser på sagen og 
vender tilbage til Birgitte Hinge. 

  
 
Erik Andersen takkede for god ro og orden 


