
REFERAT 
Ordinær generalforsamling i DSMF, Odense 15. maj 2009 
 
Antal fremmødte medlemmer: 53 
 

1. Harald Spejlborg valgtes af generalforsamlingen som dirigent. 
 

2. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og dagsordenen 
godkendtes enstemmigt. 
 

3. Formanden aflagde årsberetning – beretningen godkendtes. 
 

4. Oversigt over samtlige nye medlemmer blev forelagt forsamlingen, hvorefter 
de alle godkendtes som nye medlemmer i selskabet. 
 

5. Jens Peter Bangsgaard forelagde (som stedfortræder for kassereren 
Flemming Kjær-Kristoffersen) årsregnskab 2008 og knyttede hertil bl.a. 
bemærkning om, at posten ”møder” dækker bestyrelsens transportudgifter, 
forplejning ved bestyrelsens møder på patienthotellet i Odense, samt en årlig 
middag. Posten ”Symposium 2007” er penge vi tidligere har fået ind som 
hidtil ikke har figureret i årsregnskabet. 
 

6. Jens Peter Bangsgaard gennemgik selskabets budget for 2009. Der er bl.a. 
budgetteret med en lille kontingentforhøjelse. Der er ikke overført overskud 
fra DSMF/NACP Symposium 2008 – beløbet er videreført til dækning af 
udgifter i forbindelse med Symposium 2009. 
 

7. I forbindelse med udgiften til selskabets hjemmeside orienterede Jens Peter 
om, at der fra flere sider har været ønske om en mere dynamisk og moderne 
hjemmeside – et tiltag der kunne gavne selskabet - her tænkes fx på 
tiltrækning af nye medlemmer og bedre søgemuligheder. Udgiften hertil 
kunne sponsoreres af firmaer – selskabets firmamedlemmer stiller sig 
positive overfor denne idé. Foreløbig foreligger der to tilbud på udarbejdelse 
af en ny hjemmeside, et på kr. 55.000 samt et noget billigere. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig idéen. 
 

8. Mirjana Josipovic (stedfortræder for Carsten Brink) forelagde 
Uddannelsesrådets beretning. Uddannelsesskabelonen var blevet opdateret 
og Stine Groth-Hansen forespurgte, om man ved opdateringen havde 
benyttet sig af resultaterne fra arbejdet i den diagnostisk radiologiske 
arbejdsgruppe , hvortil Mirjac svarede bekræftende, og orienterede om, at 
der indenfor 1-2 år formentlig vil ske flere ændringer i skabelonen efter 
europæiske anbefalinger. 
 

9. Søren B. Hansen gennemgik kort statistikkerne fra Bedømmelsesudvalget og 
bemærkede bl.a., at stort set alle nyuddannede går ind i CPD-systemet og at 
det er glædeligt at se, at der er stigning i pointene i kategori 1. Der foreligger 
p.t. ikke beretning fra Det Faglige Bedømmelsesudvalg – denne vil blive 



rundsendt pr. mail senere. 
 

10. Markus Lonsdale orienterede om, at der i den nuklearmedicinske del ikke har 
været afholdt møder i Dosimetriudvalget. Jolanta Hansen tilsluttede sig og 
sagde, at status var den samme for den radiologiske del. Harald Spejlborg 
knyttede hertil en kommentar om, at der øjensynligt ikke var interesse for 
aktivitet på selskabsniveau – de ophængte posters på Symposiet viser dog, at 
mange beskæftiger sig med dosimetrien. 
 

11. Som delegeret i NACP council orienterede Jørgen B. Petersen om at der havde 
været afholdt i alt 4 (telefon)møder. Man arbejder på at lave et fælles NACP 
Symposium i 2011 i Uppsala i lighed med mødet i Århus i 2008. 
 
EFOMP/IOMP: På vegne af Erik Andersen orienterede Søren Holm kort om 
status. Harald Spejlborg foreslår, at Erik Andersen lægger en beretning på 
hjemmesiden ved lejlighed 
 

12. Ole G. Nielsen, Århus Sygehus, har indsendt forslag om oprettelse af en 
interessegruppe under DSMF for tekniske ledere (specielt med tilknytning til 
Stråleterapi). Det diskuteredes i forsamlingen, hvorvidt en sådan gruppe 
skulle tilknyttes DSMF – og om den evt. ikke lige så godt kunne nedsættes i 
et andet forum, fx af en samling cheffysikere/teknikere. Der er ingen tvivl 
om, at gruppen er relevant og at den fx ville kunne virke som ”regulator” i 
forbindelse med leverandører (driftsforstyrrelser). Søren Holm bemærkede, at 
man så sent som for 2 år siden besluttede at nedtage uddannelsesplaner for 
teknikere fra DSMFs hjemmeside (citeret fra af referat fra 7. marts 2007)… 

 
Forsamlingen enedes om, at bestyrelsen i dialog med forslagsstilleren 
arbejder videre med forslaget. 
 

13. Som formand genvalgtes Søren Holm. 
 

14. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes: Erik Andersen, Ole Møller Larsen og 
Harald Spejlborg 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand: Søren Holm 
Ivan Vogelius 
Jens Peter Bangsgaard 
Jørgen B. Petersen 
Theis Bacher 
Harald Spejlborg  
Ole Møller Larsen  
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Ivan Vogelius som sekretær og 
Harald Spejlborg som kasserer. 

 
15. De 3 medlemmer af det faglige bedømmelsesudvalget havde tilkendegivet, at 

de ønskede at fortsætte. Kjeld J. Olsen og Birgitte Hinge havde ikke ønsket at 
genopstille som suppleanter. I stedet blev Erik Andersen og Flemming Kjær-
Kristoffersen foreslået. Efter nogen diskussion om fortolkninger af lovenes 



paragraf om valg til bedømmelsesudvalget, enedes forsamlingen om at 
godkende et fredsvalg, idet der ikke var øvrige kandidater, og Markus 
Lonsdale derfor kunne påpege, at en gennemførelse af den komplicerede 
procedure ikke kunne føre til noget andet resultat og således ville være uden 
konsekvens. 
 
Udvalget består herefter af (for perioden 2009-13): 
Søren Baadsgaard Hansen 
Jesper Carl 
Jolanta Hansen og suppleanterne: 
Theis Bacher 
Erik Andersen  
Flemming Kjær-Kristoffersen 
 

 
16. Joakim Medin genopstillede ikke i Dosimetriudvalget. Der manglede således 

en repræsentant fra Onkologi. Da ingen på generalforsamlingen ønskede 
pladsen, overlodes det til bestyrelsen af få besat den vakante plads. 

 
17. Kjeld Olsen genopstillede ikke som revisor og i stedet valgtes Finn Laursen. 

Flemming Kjær-Kristoffersen valgtes som revisorsuppleant. 
 
18. De delegerede for EFOMP og IOMP genopstillede og valgtes. (Der var ikke 

øvrige kandidater). 
 
19. Ingen havde noget til dette punkt. 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 
 
 
      10. juni 2009 
     

 
 

 
 


