
 
 

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 
 

1. Valg af dirigent 
Søren holm. 
Referent: Heidi S. Rønde. 
 
 
2. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt. Lovligt varslet. 
 
 
3. Bestyrelsens årsberetning 
Ved formand Brian H. Kristensen. 
Se beretning på hjemmesiden. 
 
Taget til efterretning – ingen kommentarer. 
 
 
4. DSMF regnskab 2014 
Ved kasserer Harald Spejlborg. 
Se regnskab på hjemmesiden. 
Posten for kontingentindtægter er stor, da der ved en fejl blev indbetalt kontingent to gange 
for nogens vedkommende i 2014. Posten bliver tilsvarende mindre i 2015, da de, der har 
betalt dobbelt i 2014, ikke skal betale kontingent for 2015. 
 
Godkendt – ingen kommentarer. 
 
 
5. Beretning fra fonden  
Ved kasserer Harald Spejlborg 
Se regnskab på hjemmesiden. 
 
Godkendt – ingen kommentarer. 

 
 
6. DSMF Budget 2015  
Ved Harald Spejlborg 
Kontingentposten bliver mindre i 2015 – se ovenfor (Punkt 4). 
Der er afsat 20.000 kr til deltagelse i møder, sådan at DSMF kan sende personer til EFOMP, 
IOMP o.l. Pengene kommer fra overskud fra symposieregnskabet. 
Kommentarer: 
- Overskriften skal rettes til 2015 
- Der står 30.000 kr til Åbenthus arrangement, da en post fra 2014 er inkluderet. 



- Firmamedlemmer er stadig en del af foreningen. 
- Ingen indvendinger til nye medlemmer.  
 
Godkendt. 
 
 
7. Beretning fra uddannelsesrådet  
Ved Klaus Seiersen 
Se beretning på hjemmesiden. 
16 færdiguddannede – rekord. 
Et enkelt spørgsmål: Kan nedgangen i antal fysikere under uddannelse skyldes, at folk bliver 
hurtigere færdig? Flere gennemfører på 3 år. 
 
Taget til efterretning. 
 
 
8. Beretning fra det faglige bedømmelsesudvalg  
Ved formand for bedømmelsesudvalget Mette Skovhus. 
Stor tak til Søren B. Hansen for det store arbejde i udvalget – trådte ud i juni 2014. 
Se beretning på hjemmesiden. 
Der blev præsenteret forslag til reviderede retningslinier – se forslag på hjemmesiden. 
Kommentar vedr. dokumentation: Det er vigtigt med dokumentation, når det drejer sig om 
ukendte kurser, møder o.l. 
Reviderede ændringer skal fremover fremlægges og godkendes på generalforsamlingen. 
 
Taget til efterretning.  
 
 
9. Debat om kriterier for optagelse i foreningen - vedtægterne § 3.1 
Forslag til fremtidig vedtægtsændring. 
Nuværende: 
Som ordinært medlem kan optages enhver, som har a) en længerevarende 
teknisk/naturvidenskabelig uddannelse og b) igangværende/fuldført uddannelse til 
hospitalsfysiker eller tilsvarende erfaring indenfor medicinsk fysik. 
Ændres til: 
Som ordinært medlem kan optages enhver, som har a) en længerevarende 
teknisk/naturvidenskabelig uddannelse og b) igangværende/fuldført uddannelse til 
hospitalsfysiker eller arbejde/erfaring indenfor medicinsk fysik på tilsvarende fagligt 
niveau. 
 
Der var ingen kommentarer/indvendinger. Det blev impulsivt foreslået, at der skulle stemmes 
om ændringen. Der var flertal for ændringen. 
 
Iflg. § 10.1 ”Ændringer i lovene kan foretages ved ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling efter at forslag til ændringer skriftligt er tilstillet medlemmerne ved 
generalforsamlingens indvarsling. […]” 
Det er derfor ikke muligt at stemme om et debatoplæg som en vedtægtsændring. 
Bestyrelsen vil i stedet stille forslaget som en vedtægtsændring ved næste 
generalforsamling.  

 
 
10. Debat om CPD systemets retningslinjer – kriterier for Ekspertbedømmelse 
Henvendelse fra Onkologisk afdeling i Aalborg vedr. mulighederne for at blive ekspert. 



Se henvendelse på hjemmesiden. 
Bestyrelsen havde drøftet henvendelsen med formanden for CPD-udvalget, Mette Skovhus. 
Mette Skovhus fremlagde på generalforsamlingen udvalgets begrundelse for ændringerne: 
At der på forrige generalforsamling var blevet efterlyst en præcisering af CPD 
retningslinierne. På baggrund heraf havde udvalget bl.a. besluttet at tydeliggøre 
formuleringen ”nogenlunde ligelig” til mindst 70 point i hver af kategorierne 1 og 2. Da 70 
point er under 1/3 af de krævede 250 point, opfatter udvalget (og bestyrelsen) det ikke som 
en stramning. Ændringer i retningslinjerne vil fremover blive fremlagt til drøftelse på 
generalforsamling før de implementeres. Herefter fulgte en kort debat af inddelingen i tre 
kategorier i DSMF regi mod EFOMPs to kategorier. Debatten gav ikke anledning til at ændre 
inddelingen. 
Det kan være et problem, at nogle afdelinger har bundet deres lønsystem op på et fagligt 
selskabs ekspertbedømmelse. 
 
 
11. Debat om DSMF og NACP symposium samme år 
For detaljer se nyhed på hjemmesiden fra d. 10. marts 2014. 
Forslag om at afholde en halv dag med et enkelt emne per grenspeciale samt 
generalforsamling. 
Der blev udtrykt holdning for, at det ikke er i orden, at afholde en dansk generalforsamling for 
en dansk forening i udlandet. 
Vedtægterne kan ændres, så de afspejler foreningens holdning. 

 
 
12. Vedtægtsændringer  
Se bilag med foreslåede vedtægtsændringer og motivation på hjemmesiden.   
Følgende vedtægtsændringer blev præsenteret på Generalforsamlingen i Turku i 2014 og 
kunne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer (§ 10.1): 
§ 2.1; 2.3; 3.6; 4.1; 4.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.4; 6.7; 7.1; 10.1; 11.2; 12  
De blev alle vedtaget. 
 
Følgende forslag til vedtægtsændringer blev første gang præsenteret på årets 
generalforsamling og kræver mere end halvdelen af foreningens medlemmer til stede ved 
generalforsamlingen for at kunne vedtages (§ 10.1).  
Se bilag med foreslåede vedtægtsændringer og motivation på hjemmesiden.   
§ 3.3; 6.2; 7.1; 7.3. 
Der blev stemt for alle fire vedtægtsændringer. Da der ikke var mindst halvdelen af 
foreningens medlemmer tilstede, skal de endelig vedtages på generalforsamlingen i 2016 (§ 
10.1). 
 
Vedr. § 6.2. Der var to forslag til ændring af § 6.2. Det først blev vedtaget med stemmeflertal, 
hvorfor det andet forslag frafaldt. 
Det forslag der skal stemmes om igen i 2016: 
”§ 6.2 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Generalforsamlingen holdes i Danmark 
i tilknytning til det årlige DSMF-symposium, men kan afholdes selvstændigt i Danmark, hvis 
DSMF-symposiet indgår i et fællesnordisk møde (NACP) i et andet land. 
 

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter: [etc.]” 

 



13. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP  
EFOMP og IOMP ved Jens Edmund. Se beretning på hjemmesiden. 
NACP ved Asger Greval Petersen: 
NACP symposiet i 2014 var en succes. 25 deltagere fra Danmark, samt ca. 25 fra hvert af de 
andre nordiske lande. I 2017 vil det blive afholdt i Oslo, Norge d. 22-24 maj. 
The ELEKTA-NACP grant 2014 blev tildelt: Pauliina Wright, Turku University Hospital 
(Finland). 
The VARIAN-NACP grant 2015 er indtil videre udsat, da der er kommet nye retningslinier for 
uddeling af midler i USA. 
Se beretning på hjemmesiden. 
 
Taget til efterretning 
 
 
14. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG) 
Ingen. 
 
 
15. Valg af formand – Bestyrelsen indstiller nuværende formand for udd. rådet 
Klaus Seiersen 
Valgt ved fredsvalg 
 
 
16. Præsentation af nye bestyrelseskandidater og valg til bestyrelse  
Lars Jødal, Nuclearmedicin (genopstiller) 
Poul-Erik Braad, Nuclearmedicin (genopstiller) 
Heidi S. Rønde, Onkologi (genopstiller) 
Lotte S. Fog, Onkologi 
Eva Samsøe, Onkologi 
Stine Groth-Pedersen, Radiologi 
 
Valgt ved fredsvalg 
 
Tak til dem, der har været i bestyrelsen i den forgangne periode. 
 
 
17. Valg af revisorer (+ revisorsuppleant)  
Knud Aage Werenberg (genopstiller) 
Mai-Britt Linaa – suppleant 

 
Valgt ved fredsvalg. 

 
Der blev på generalforsamlingen lavet en fejl, da der ikke blev valgt to revisorer, hvorfor 
suppleanten, Mai-Britt Linaa, går direkte ind som revisor.  
Der har altid tidligere været valgt to revisorer, hvorfor vedtægterne er blevet præciseret. 

 
 
18. Valg til Uddannelsesråd  
Følgende ønsker at opstille: 
Henrik R. Jensen, Onkologi (genopstiller) 
Birgitte Hinge, Radiologi (genopstiller) 
Thomas L Klausen, Nuklearmedicin (genopstiller) 
Jakob B. Thomsen, Onkologi (genopstiller: Nyuddannet –> Onkologi) 



Kristian Boye, (Nyuddannet, onkologi) 
 
Suppleanter: 
Claire A. Fynbo, Nuclearmedicin (genopstiller) 
Rune Hansen, Onkologi (genopstiller) 
Stine Groth-Pedersen, Radiologi (genopstiller) 
Peter F. Staanum, Nyuddannet 
 
Valgt ved fredsvalg. 
 
 
19. Valg til bedømmelsesudvalg  
Alle tre ønsker at genopstille: 
Mette Skovhus, Onkologi 
Markus Nowak, Nuklearmedicin 
Erik Andersen, Radiologi 
 
Valgt ved fredsvalg. 
 
Der udtrykkes håb om, at der er en, der vil lade sig udpege af bestyrelsen – skal være  
ekspertgodkendt – da det er et stort arbejde. 
 
 
20. Eventuelt  
Det foreslås at sætte 2 timer af til generalforsamlingen i fremtiden, som tidligere. 

 
  

Slut kl. 19.22 
 
 


