
 
 

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 5. april 2016 kl. 17.30. 
1. Valg af dirigent 

Esben Yates.  

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Lovligt varslet. 

 
3. Valg af referent 

Heidi S. Rønde. 

 
4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer 

Ved formand Klaus Seiersen. 

Se beretning på hjemmesiden. 

Taget til efterretning – ingen kommentarer. 

 
5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse. 

Ved kasserer Lotte Fog. 

Se regnskab godkendt af revisoren på hjemmesiden. 

 

Den gamle bestyrelse besluttede i 2015, at symposiegebyret ikke måtte stige. Sammenholdt 

med færre firmaudstillere, blev der budgetteret med et underskud på ca. 50.000 kr. 

 

Symposieudvalget er lidt uforstående, da de mener, symposiet giver overskud. Der er derfor 

aftalt et møde mellem kassereren og symposieudvalget, så der fremadrettet kan være et 

større samarbejde om symposieudvalgets regnskab og dets opbygning. 

 

Begge revisorer mener, regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomi. 

 

Det bliver foreslået at give kassereren mulighed for at bruge nogle konsulenttimer på 

forsimpling af regnskab og antal konti. 

 

Regnskabet blev godkendt efter en kort debat med ovenstående kommentarer taget til 

efterretning. 

 
6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne 

regnskabsår til godkendelse) 
Ved kasserer Lotte Fog. 

Se regnskab godkendt af revisorerne på hjemmesiden. 

Godkendt – ingen kommentarer. 

 



7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent. 
Ved kasserer Lotte Fog. 

Se budget på hjemmesiden. 

 

Der er budgetteret med et underskud pga. øget rejseaktivitet og konferencedeltagelse i 2016. 

 

Der spørges til budgettet for 2015, da det forrige og det nuværende normalt holdes op mod 

hinanden. 

 

Godkendt. 

 

Medlemskontingent foreslås fastholdt på 300 kr. for ordinære medlemmer og 50 kr. for 

ekstraordinære medlemmer – vedtaget. 

 

Der er ikke foreslået ændringer til firmakontingent, da der senere skal stemmes om at slette 

§ 3.3 og dermed muligheden for at kunne være firmamedlem. 

I fremtiden vil repræsentanter for firmaer kunne indmelde sig personligt som 

ekstraordinære medlemmer. 

 
8. Valg af en revisorsuppleant 

Henrik Robenhagen 

Valgt ved fredsvalg. 

 
9. Forslag til vedtægtsændringer stemt om første gang i 2015. 

Se bilag med foreslåede vedtægtsændringer og motivation på hjemmesiden. 

Følgende vedtægtsændringer blev præsenteret på Generalforsamlingen i 2015 og  
kunne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer (§ 10.1): 

§ 3.3 og 6.2 vedtaget enstemmigt. 

§7.1: 1 blank stemme, resten (54) for. 

§ 7.3: 2 stemmer imod, 1 blank, resten (52) for. 

 
10. Forslag til vedtægtsændringer 

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. 

Ivanka Sojat og Mette Skovhus vælges som stemmetællere. 

 

§ 3.1: 49 for, 0 imod, 6 blanke.  

§ 5.5: 55 for, 0 imod, 0 blanke. 

Da der ikke var mindst halvdelen af foreningens medlemmer tilstede, skal de endelig 

vedtages på generalforsamlingen i 2017 (§ 10.1). 

 
11. Forslag fra bestyrelsen vedr. afholdelsen af generalforsamlingen i forbindelse med ECMP i 

2018 
Fremlagt af Klaus Seiersen og Jens Edmund. Se bilag med forslag og motivation på 

hjemmesiden. 

 



Der bliver stillet spørgsmål til fordeling af overskud og underskud, samt om bestyrelsen 

kommer til at følge processen tæt. Der sidder en repræsentant fra bestyrelsen i ”local 

organising komite”. Der er opbakning til, at DSMF ikke skal tjene på konferencen. 

 

Der blev spurgt til forsikring ifm. aflysning og underskud samt at det kraftigt skulle 

overvejes. Der blev orienteret om, at der vil blive tegnet div forsikringer i forbindelse med 

aflysning og ansvar i forbindelse med kongressen.  

 

Indstilling fra generalforsamlingen om økonomisk forsigtighed. 

 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt beslutning om at afholde ECMP i 2018 i 

København sammen med SSFF og SFfR. Ligeledes godkendes det, at der ikke afholdes et 

traditionelt DSMF Symposium i 2018. 

 

Ligeledes godkender generalforsamlingen enstemmigt den ekstraordinære dispensation til 

at flytte generalforsamlingen i 2018 til efteråret i forbindelse med ECMP. Da der ikke var 

mindst halvdelen af foreningens medlemmer tilstede, og der er tale om en dispensation fra 

vedtægterne, skal det endeligt vedtages på generalforsamlingen i 2017 (§ 10.1). 

 
12. Beretning fra Uddannelsesrådet 

Ved Henrik Robenhagen. 

Se beretning på hjemmesiden. 

 
13. Beretning fra Bedømmelsesudvalget 

Ved Mette Skovhus. 

Se beretning samt forslag fra bedømmelsesudvalget på hjemmesiden. 
 

Der var flere spørgsmål og kommentarer til forslaget: 

 

- Der spørges til dem, der arbejder på nedsat tid. F.eks 80 % – har de så 6 år? 

 

- Hvad med dem, der har en bioanalytiker som chef, hvordan skal de få bekræftet 

”…herunder mindst 40 % af tiden som struktureret klinisk erfaring på et højt avanceret 

niveau indenfor grenspecialet…”? Samt ” Har en tilstrækkelig faglig bredde og dybde 

inden for grenspecialet, så man kan vejlede fagkollegaer og andre personalegrupper i 

faglige spørgsmål indenfor grenspecialet”? 

 

- Hvad med de afdelinger, der ikke er kliniske/har terapi? Hvordan opfylder de kravet på 40 

%/2 år? Og hvem vurderer, om man opfylder det krav?  

Svar fra Mette: ”Det er diskuteret i EFOMP, at for nogle afdelinger, vil det tage længere tid 

end 2 år, at opnå ”…herunder mindst 40% af tiden som struktureret klinisk erfaring på et 

højt avanceret niveau indenfor grenspecialet...” 

Svar fra Mette: Den brede kliniske erfaring (40%/2 år) gælder kun ved først certificering, 

derefter skal der ”kun” samles CPD point. 

 

- Der bliver stillet spørgsmål ift. EFOMPs uddannelsesopbygning, hvor vi i Danmark ikke 

er færdiguddannede ”teoretiske” hospitalsfysikere fra universitetet, idet den kliniske 



erfaring opnås efter ansættelsen. Her får vi den kliniske erfaring ifm. den 3 årige 

uddannelse fordelt med ca.1.5 års teori/kursus og min. 1.5 års klinisk arbejde. 

EFOMPS CPD system ligger op til, at man først får klinisk erfaring efter universitetet – de 

”… herunder mindst 40 % af tiden som struktureret klinisk erfaring på et højt avanceret 

niveau indenfor…” hvorfor der ikke er forståelse for, at man også skal have 2 års klinisk 

erfaring under de 5 år, det tager at blive ekspert. 

 

Kommentarerne blev ført til referat. Det blev besluttet, at der på baggrund af 

kommentarerne skal arbejdes videre med udkastet fra bedømmelsesudvalget 

 
14. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG) 

Ved Erik Andersen, mammografi. 

De er i gang med at formulerer en vejledning til modtage- og statuskontrol af digitale 

mammografiapparater. Det er en national arbejdsgruppe bestående af en del fysikere fra 

hele landet samt SIS, radiografer og leverandører. 

Har ladet sig inspirere af internationale tekster: 

EUREF: European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and 

diagnosis, 4. Edition, 2006 

EUREF supp:  European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and 

diagnosis - Supplements, 4. Edition, 2013 

IAEA NO 17: IAEA No. 17; Quality Assurance Program for Digital Mammography, 2011 

EFOMP: EFOMP Mammo protocol; Quality Controls in Digital Mammography, 2015. 

Første udkast er sendt ud til gruppens medlemmer. Næste møde er 19.april 2016, hvor der 

samles erfaring. De regner med at have et endeligt dokument klar ultimo 2016/primo 2017. 

 
15. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP. 

NACP: Ved Asger Greval. Se beretning på hjemmesiden. 

EFOMP og IOMP: Ved Jens Edmund. Pga. tidsmangel og da der har været talt en del om 

EFOMP, henvises der til beretningen på hjemmesiden. 

 
16. Debat vedr. generalforsamlings placering og form i 2017. 

Trækkes pga. tidsmangel. Der udsendes i stedet et nyhedsbrev samt oplyses på hjemmesiden. 

 
17. Eventuelt 

Henrik Robenhagen oplyser, at der er flere i uddannelsesrådet, der falder for grænsen næste 

år. 

 
Slut kl. 19.40. 
 


