
 

 
 

 

 Odense, den 13. maj 2004

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF

fredag den 2. april 2004 kl. 16.30 på Dalum Landbrugsskole

 
Referent: Hans Lynggaard Riis                               

 

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 i EFOMP og IOMP

9.         Beretning fra Uddannelsesrådet

10.          Beretning fra Dosimetriudvalget

11.          Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget

12.          Eventuelt

 

 

ad 1.         Valg af dirigent

                 Bestyrelsen foreslog Harald Spejlborg som dirigent. Der var ingen indvendinger og

kandidaten modtog valget. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen

var lovligt varslet.

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik
 

15-12-2010 2004_generalforsamling.htm

C:/Users/…/2004_generalforsamling.htm 1/3



 

ad 2.         Godkendelse af dagsorden

                 Der var ingen indvendinger mod dagsordenen.

 

ad 3.         Bestyrelsens årsberetning

                 Håkan Nyström aflagde bestyrelsens årsberetning. Der henvises til bilag.

 

ad 4.         Beretning fra fonden

                 Håkan Nyström oplyste, at der var sket udbetalinger fra fonden, blandt andet til et Ph.D.

projekt.

 

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

                 Kjeld Olsen, revisor, gennemgik regnskabet. Regnskabet var udsendt i forbindelse med

indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt.            

 

                 Liste over nye medlemmer blev præsenteret – tilgang i alt 13 medlemmer siden sidste

generalforsamling. Ingen udmeldinger af selskabet i perioden.                     

 

 

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

Kjeld Olsen fremlagde budgettet for 2004. Budgettet var udsendt i forbindelse med

indkaldelsen til generalforsamlingen. Budgettet byggede på følgende kontingenter:

                                    Ordinært medlemskab                          kr. 200,-

                                    Ekstraordinært medlemskab                 kr. 50,-

                                    Firmamedlemskab                                kr. 3.500,-

                 Kontingentet fastholdes på 2003 niveauet. Budgettet for 2004 blev godkendt uden

ændringer.

 

ad 7.         Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg

                 Karl Arne Jessen aflagde beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg. Der henvises til

bilag. Bedømmelsesudvalget blev opfordret til at udarbejde et mere detaljeret regelsæt for

CPD-selvrapportering eventuelt suppleret med eksempler med henblik på at give et

klarere billede af, hvad der kan godkendes samt antal points.
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ad 8.         Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP

                 Erik Andersen aflagde beretning fra EFOMP. Der henvises til bilag.

 

                 Der var ikke noget at berette fra IOMP.

 

ad 9.         Beretning fra Uddannelsesrådet

                 Henriette Honoré aflagde beretning fra Uddannelsesrådet. Der henvises til bilag.

 

ad 10.       Beretning fra Dosimetriudvalget

                 Carsten Brink berettede om Dosimtriudvalgets arbejde. Der er forsøgt etableret fire

arbejdsgrupper. Det har kun været muligt at etablere en arbejdsgruppe, nemlig ”Cirkulære

og planparallelle ionkamre”. Arbejdsgruppen har afholdt sit første møde i marts måned.

Martin Berg, Vejle, er kontaktperson for denne arbejdsgruppe. Til de øvrige

arbejdsgrupper har der maksimalt kunnet knyttes 2 personer. Dosimetriudvalget har

vurderet, at grundlaget for etablering af yderligere arbejdsgrupper er for ringe.

 

ad 11.       Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget

                 Der blev afholdt valg til Dosimetriudvalget. Bestyrelsen har foreslået det siddende

Dosimetriudvalg at fortsætte. Der blev ikke opstillet yderligere

                 kandidater. Dosimetriudvalget består af Carsten Brink, Onkologi; Jolanta Hansen,

Radiologi; og Søren Holm, Nuklearmedicin.

 

ad 12.       Eventuelt

                 Bestyrelsen blev opfordret til at præcisere, hvordan selskabets love skal fortolkes med

hensyn til §3.1, hvori der står ”Som ordinært medlem kan optages enhver i Danmark

med en længerevarende uddannelse eller tilsvarende erfaring indenfor medicinsk fysik”.

Hvad forstås ved ”enhver i Danmark”?

 

                 Mødet sluttede kl. 17:30.
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