
 
 
 
 
 
 
 

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik 

Odense, den 24. april 2007 
 

 
 
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. Orientering om Visionsmødet 
12. Beslutning om etiske retningslinier 
13. Valg af formand 
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
15. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
16. Valg af delegerede til EFOMP og IOMP 
17. Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget 
18. Eventuelt 
 
 

Ad. 1 Valg af dirigent 
Harald Spejlborg blev valgt til dirigent. Dirigenten startede med at konstatere, at Generalfor-
samlingen var lovlig indkaldt.  
 
Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
Ad. 3 Bestyrelsens årsberetning 
Håkan Nyström aflagde årsberetningen (bilag). 
 
Ad. 4 Beretning fra fonden 
Flemming Kjær-Kristoffersen aflagde beretning for fonden. Der er udbetalt midler fra fonden 
til DSMF-prisen samt midler til delvis dækning af omkostninger for to fysikere fra Herlev 
Sygehus i forbindelse med studietur til USA. 
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Ad. 5 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 
Flemming gennemgik regnskabet for det forløbne år. 
 
Ad. 6 Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingenter 
Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2007 (samme kontingenter som for 2006): 

Ordinært medlemskab    kr. 200,- 
Ekstraordinært medlemskab   kr. 50,- 
Firmamedlemskab   kr. 3.500,- 

Der var ingen indvendinger mod de foreslåede kontingenter. De foreslåede kontingenter blev 
dermed vedtaget. 
 
Ad. 7 Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 
Søren Baarsgaard Hansen aflagde beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg (bilag).  Der 
er nogle personer, som høster mange CPD-point via kursusvirksomhed i forbindelse med 
afdelingens indkøb af nyt udstyr. Det blev diskuteret om det ikke ville være rimeligt at 
indlægge et loft for antal CPD-point opnået ved deltagelse i kursus. Det faglige Bedømmel-
sesudvalg vil overveje indførsel af point loft for deltagelse i kursus. 
  
Ad. 8 Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP 
Søren Holm aflagde beretning for EFOMP (bilag).  
 
IOMP: Erik har ikke deltaget i møder IOMP regi i det forløbne år. 
  
Ad. 9 Beretning fra Uddannelsesrådet 
Carsten Brink aflagde beretning for Uddannelsesrådet (bilag). Der blev gennemgået en række 
spørgsmål om uddannelse til hospitalsfysiker. Disse spørgsmål er lagt ud til bestyrelsen, der 
skal tage stilling til, hvem der skal tage sig af den videre behandling. Uddannelsesrådet 
afventer svar fra bestyrelsen. 

 
Ad. 10 Beretning fra Dosimetriudvalget 
Intet at berette. 
 
Ad. 11 Orientering om Visionsmødet 
DSMF havde arrangeret et visionsmøde den 18. januar 2007 på Brogården i Middelfart. Claire 
fremlagde kort om mødets indhold og konklusioner. Referater fra mødet findes på selskabets 
hjemmeside under referater. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at arbejde videre med 3 emner fra visionsmødet og nedsætte 3 
arbejdsgrupper til at arbejde med de udvalgte emner over nogle måneder. Bestyrelsen vil først 
efter generalforsamlingen nedsætte arbejdsgrupperne.  
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Medlemskab af Dansk Fysisk Selskab (DFS) har været diskuteret. Stine S. Korreman har 
undersøgt sagen, og fremsender en skriftlig orientering til bestyrelsen om mulighederne for, at 
DSMF bliver medlem af DFS. 

               
Ad. 12 Beslutning om etiske retningslinier 
Erik gav et oplæg om etiske retningslinier. Udkast til etiske retningslinier var udsendt med 
indkaldelsen til denne generalforsamling. Der blev vedtaget to korrektioner til det udsendte 
udkast. 
 
Sætningen: 
 ”Huske at patienternes velbefindende og værdighed altid kommer i første række” 
rettes til 
 ”Huske at patienternes velbefindende og værdighed kommer i første række”. 
 
Sætningen: 

”DSMF´s bestyrelse nedsætter en ad hoc gruppe på 3 – 5 medlemmer bestående af 
erfarne hospitalsfysikere.” 

ændres til 
”DSMF´s bestyrelse nedsætter en uvildig gruppe på 3 – 5 medlemmer bestående af 
erfarne hospitalsfysikere”. 

 
Ad. 13 Valg af formand 

  Formand Håkan Nyström genopstiller ikke. 
 
  Bestyrelsen foreslår følgende kandidat til formand: 

Søren Holm, Nuklearmedicin. Der blev ikke opstillet yderligere kandidater.  
 
 Søren Holm blev valgt til ny formand. 
 
Ad. 14 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende medlemmer af bestyrelsen genopstiller: 
 Jørgen B. Petersen, Onkologi 
 Flemming Kjær-Kristoffersen, Onkologi 
 Erik Andersen, Radiologi 
 Theis Bacher, Nuklearmedicin 
 Claire Anne Fynbo, Nuklearmedicin 
 

  Hans Lynggaard Riis genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår i stedet Jens Peter Bangsgaard,  
Onkologi. Der fremkom ikke yderligere kandidatforslag. 
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Det kan konkluderes, at bestyrelsens medlemmer eksklusiv formanden består af: 

 Jørgen B. Petersen, Onkologi 
 Flemming Kjær-Kristoffersen, Onkologi 
 Erik Andersen, Radiologi 
 Theis Bacher, Nuklearmedicin 
 Claire Anne Fynbo, Nuklearmedicin 
 Jens Peter Bangsgaard, Onkologi 

 
Ad. 15 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg til siddende revisorer: 
 Kjeld J. Olsen, Onkologi (revisor) 
 Knud Aage Werenberg, Onkologi (revisor) 
 Finn Laursen, Onkologi (suppleant) 
 
Der blev ikke opstillet andre kandidater. De siddende revisorer inklusiv suppleant blev 
genvalgt. 
 
Ad. 16 Valg af delegerede til EFOMP og IOMP 
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende delegerede: 

 
  Erik Andersen, Radiologi (EFOMP) 

Søren Holm, Nuklearmedicin (EFOMP) 
 
Erik Andersen, Radiologi (IOMP)   
 
Der blev ikke opstillet andre kandidater. De siddende delegerede blev genvalgt. 
 
Ad. 17 Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget 

  Anne Vestergaard, Onkologi og Jolanta Hansen, Radiologi genopstiller. 
  Søren Holm, Nuklearmedicin, genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår følgende kandidat: 
  Markus Nowak Lonsdale, Nuklearmedicin 
   

Der blev ikke opstillet andre kandidater. Dosimetriudvalget blev valgt med følgende 
sammensætning: 
Anne Vestergaard, Onkologi 
Jolanta Hansen, Radiologi 
Markus Nowak Lonsdale, Nuklearmedicin 
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Ad. 18 Eventuelt 
Intet. 
 
 
 
Der var fremmødt 21 personer til generalforsamlingen. Ved mødets slutning var der 18 personer. Mødet sluttede 
kl. 17.38. 
 
 
På vegne af bestyrelsen for DSMF 
 
Hans Lynggaard Riis 
 
24. marts 2007
    

 


