
Referat fra ordinær generalforsamling i Middelfart,
lørdag den 17. marts 2001

  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens årsberetning

4. Beretning fra fonden

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

6. Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingenter

7. Beretning fra det faglige bedømmelsesudvalg

8. Beretning fra de delegerede til EFOMP og IOMP

9. Beretning fra uddannelsesrådet

10. Forslag om ændringer af Love for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

11. Forslag om ændring af legatfundats

12. Valg af formand

13. Valg af bestyrelsesmedlemmer

14. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

15. Valg af delegerede til EFOMP og IOMP

16. Forslag til kandidater til det faglige bedømmelsesudvalg

17. Valg af valgbestyrelse bestående af tre ordinære medlemmer (det faglige

bedømmelsesudvalg)

18. Eventuelt

 

ad 1. Valg af dirigent

Formanden Jesper Carl bød velkommen til generalforsamlingens ca. 20 deltagere. Jesper Carl blev

valgt som dirigent.

 

ad 2. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen indvendinger mod dagsordene. Dagsorden herefter godkendt.

 

ad 3. Bestyrelsens årsberetning

Formand Jesper Carl orienterede om bestyrelsens arbejde det forgangne år. Læs.

  

ad 4. Beretning fra fonden

Ingen ansøgninger til fonden i årets løb. Intet at berette.

ad 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Jesper Carl fremlagde regnskabet. Regnskabet var omdelt sammen med indkaldelsen til

generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer. Regnskabet var herefter godkendt.

  

ad 6. Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent

Jesper Carl fremlagde budgettet for 2001. Budgettet er baseret på fastholdelse af
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kontingentstørrelsen fra 2000: ordinære medlemmer kr. 200,-, ekstraordinære medlemmer kr. 50,-

og firmamedlemmer kr. 2.000,-. Budget godkendt.
  

ad 7. Beretning fra det faglige bedømmelsesudvalg

Jesper Carl gennemgik beretningen fra det faglige bedømmelsesudvalg. Læs.

  

ad 8. Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP

Beretning fra de delegerede i EFOMP blev fremvist på overhead. Læs EFOMP møde i Archamps,

2. december 2000.

   

ad 9. Beretning fra uddannelsesrådet

Jesper Carl gennemgik beretning fra uddannelsesrådet. Læs.

 

ad 10. Forslag om ændringer af Love for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Forslag om lovændring er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget blev

godkendt. Læs de reviderede love.

  

ad 11. Forslag om ændring af legatfundats

Forslag om ændring af legatfundats er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt. Læs den reviderede fundats.

  

ad 12. Valg af formand

Der var kun en kandidat til formandsposten, nemlig Jesper Carl. Jesper Carl blev genvalgt som

formand.

    

ad 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Den siddende bestyrelse var villig til at modtage genvalg. Der var ikke opstillet andre kandidater,

hvorfor den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Se bestyrelsens sammensætning her.

    

ad 14. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Finn Laursen ønskede ikke at genopstille til revisorposten, men var villig til at opstille til

suppleantposten. Knud Aage Werenberg var villig til at overgå fra suppleantposten til revisorposten i

stedet for Finn Laursen, da der ikke var andre kandidater opstillet.

Valgresultat:

Revisorer: Kjeld J. Olsen og Knud Aage Werenberg, revisorsuppleant: Finn Laursen.

    

ad 15. Valg af delegerede til EFOMP og IOMP

De delegerede var villige til genvalg og der var ikke andre kandidater opstillet.

Delegeret til EFOMP: Kjeld J. Olsen.

Delegeret til IOMP: Niels Ulsø

    

ad 16. Forslag til kandidater til det faglige bedømmelsesudvalg

Det siddende bedømmelsesudvalg er villig til genvalg. Der blev opstillet to yderligere kandidater.

Kandidaterne er følgende:

- Kjeld J. Olsen
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- K.A. Jessen

- Flemming Rosendal

- Michael Kragsholm

- Søren Baarsgaard Hansen

    

ad 17. Valg af valgbestyrelse bestående af tre ordinære medlemmer (det faglige

bedømmelsesudvalg)

Til valgbestyrelse valgtes Henriette Honoré, Christian Fløe og Jesper Carl. Det nye

bedømmelsesudvalg skal tiltræde senest den 17. juni 2001.

    

ad 18. Eventuelt

Intet.

    

    

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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