
Forslag fra Bestyrelsen om opløsning af DSMFs fond: ” Fonden til fremme for medicinsk 

fysik i Danmark”. 

Bestyrelsen ønsker at stille forslag om opløsning af DSMFs fond ”Fonden til fremme for medicinsk fysik i 

Danmark” og ændring af §6.2, hvor fonden indgår. 

Ved opløsning af fonden ophæves legatsfundatet (http://dsmf.org/dsmf/ung-fysiker-pris/legatfundats/ ), 

mens ”Retningslinjerne for tildeling af DSMF - Ung Fysiker Pris” 

(http://dsmf.org/media/6452/DSMFpris_v1_4.pdf ) overgår til foreningen ”Dansk Selskab for Medicinsk 

Fysik”, der forpligter sig til fortsat at udbetale ”Ung Fysiker Pris”. 

En opdateret version af ” Retningslinjerne for tildeling af DSMF - Ung Fysiker Pris” findes til slut i dette 

dokument, hvor betegnelsen fondsmidler er udskiftet med foreningens midler. Kriterierne for uddeling af 

Ung Fysiker Pris forbliver dermed de samme. 

Hvis der stemmes for en opløsning af fonden (skal vedtages iflg. §10.1 i vedtægterne) skal der ligeledes 

stemmes om ændring af §6.2 i vedtægterne: 

Nuværende Ændret Kommentarer 

§6. Ledelse og kompetence   

6.2 

Den ordinære generalforsamling 

afholdes hvert forår. 

Generalforsamlingen holdes i 

Danmark i tilknytning til det årlige 

DSMF-symposium, men kan 

afholdes selvstændigt i Danmark, 

hvis DSMF-symposiet indgår i et 

fællesnordisk møde (NACP) i et 

andet land. 

 Dagsordenen skal mindst omfatte 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens årsberetning, 

herunder meddelelse om 

optagelse af nye 

6.2 

Den ordinære generalforsamling 

afholdes hvert forår. 

Generalforsamlingen holdes i 

Danmark i tilknytning til det årlige 

DSMF-symposium, men kan 

afholdes selvstændigt i Danmark, 

hvis DSMF-symposiet indgår i et 

fællesnordisk møde (NACP) i et 

andet land. 

 Dagsordenen skal mindst omfatte 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens årsberetning, 

herunder meddelelse om 

optagelse af nye 

Punkt 6 vedr. fonden udgår 

af dagsordenen og de andre 

punkter flyttes tilsvarende 

op. 

Under punkt 5 vedr. 

fremlæggelse af regnskabet 

er tilføjet en gennemgang af 

foreningens værdipapirer. 

 

 



medlemmer 

5. Det reviderede regnskab for 

det forløbne regnskabsår 

fremlægges til godkendelse 

6. Beretning fra Fonden 

(Herunder fremlæggelse af 

det reviderede regnskab for 

det forløbne regnskabsår til 

godkendelse) 

7. Vedtagelse af budget for det 

indeværende regnskabsår, 

herunder fastlæggelse af 

kontingent 

8. Valg af formand (normalt 

kun ulige år) 

9. Valg af 4-6 

bestyrelsesmedlemmer 

(normalt kun ulige år) 

10. Valg af 2 revisorer og en 

revisorsuppleant (normalt 

kun ulige år) 

11. Beretning fra 

Uddannelsesrådet 

12. Valg til Uddannelsesrådet 

(normalt kun ulige år) 

13. Beretning fra 

Bedømmelsesudvalget 

14. Valg til 

Bedømmelsesudvalget 

(normalt kun ulige år) 

15. Beretning fra eventuelle 

særlige interessegrupper 

(SIG) 

16. Beretning fra delegerede til 

NACP, EFOMP og  IOMP 

medlemmer 

5. Det reviderede regnskab for 

det forløbne regnskabsår 

fremlægges til godkendelse, 

herunder orienteres om 

foreningens værdipapirer 

6. Vedtagelse af budget for det 

indeværende regnskabsår, 

herunder fastlæggelse af 

kontingent 

7. Valg af formand (normalt 

kun ulige år) 

8. Valg af 4-6 

bestyrelsesmedlemmer 

(normalt kun ulige år) 

9. Valg af 2 revisorer og en 

revisorsuppleant (normalt 

kun ulige år) 

10. Beretning fra 

Uddannelsesrådet 

11. Valg til Uddannelsesrådet 

(normalt kun ulige år) 

12. Beretning fra 

Bedømmelsesudvalget 

13. Valg til 

Bedømmelsesudvalget 

(normalt kun ulige år) 

14. Beretning fra eventuelle 

særlige interessegrupper 

(SIG) 

15. Beretning fra delegerede til 

NACP, EFOMP og  IOMP 

16. Behandling af indkomne 

forslag 



17. Behandling af indkomne 

forslag 

18. Eventuelt 

(…) 

17. Eventuelt 

 (…) 

 

Motivation: 

DSMFs Fond er ikke, og har aldrig været, en rigtig fond, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Fonden har 

derfor hverken de rettigheder eller pligter, der følger med ved en rigtig fondskonstruktion. Der er ingen 

skattefordele ved donationer til fonden eller ved uddelinger fra fonden, men til gengæld er vi heller ikke 

fastlåst af fondens fundats. En rigtig fond bør desuden have vandtætte skotter mellem selskabets og 

fondens bestyrelse, men hos os er disse sammenfaldende. 

Bestyrelsen ønsker en opløsning af fonden, da dette vil skabe større gennemsigtighed i selskabets regnskab, 

give større økonomisk råderum samt væsentligt mindre administrativt besvær for kassereren.  Ydermere 

har de senere års afkast (renter) været for lave til at kunne dække ung fysiker prisen. Selskabet skal stadig 

årligt uddele Ung Fysiker-prisen, men dette ud fra selskabets egne midler.. 

Fonden er stiftet i 1985 og fundatsen er sidst ændret i 2001, men da der ikke er tale om en rigtig fond, skal 

fundatsen betragtes som et supplement til selskabets vedtægter. En opløsning skal således vedtages på 

generalforsamlingen og bekræftes året efter på lige fod med en vedtægtsændring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retningslinjer for tildeling af DSMF - Ung Fysiker Pris (opdateret version) 

 

 

 

    Dansk Selskab for Medicinsk Fysik 

 

Retningslinjer for tildeling af DSMF 

 

- Ung Fysiker Pris 

 

DSMF kan af foreningens midler uddele en uddannelsespris. Prisen gives alene på grundlag af det 

udførte videnskabelige arbejde i forbindelse med uddannelse til hospitalsfysiker i henhold til 

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1252 122 af 11. november 2010 ”Bekendtgørelse om 

specialuddannelse til hospitalsfysiker”. Prisen gives til en kandidat fra fagområdet onkologisk 

strålebehandling, diagnostisk radiologi eller nuklearmedicin. 

Bestyrelsen for DSMF bestemmer hvert år, om der skal uddeles en pris. 

Prisens størrelse fastsættes ligeledes af bestyrelsen. 

Prismodtageren kan frit disponere over pengebeløbet. 

 

Krav til kandidaten 

En eventuel prismodtager skal være indstillet af uddannelsesrådet under DSMF til 

Sundhedsstyrelsens godkendelse senest i kalenderåret før prisens uddeling. 

Kandidaten behøver ikke at være medlem af DSMF. 

 

Idégrundlag 

Formålet med prisen er 

• at stimulere til forskning og udvikling inden for medicinsk fysik i Danmark 

• at hæve og fastholde det videnskabelige niveau indenfor medicinsk fysik 

• at fremme kvaliteten og antallet af publikationer indenfor medicinsk fysik. 

 

Procedure for udvælgelse 

Uddannelsesrådet udvælger op til tre personer, som skønnes værdige til at modtage prisen. 

Personer kan indstilles til prisen indtil tre år efter endt uddannelse. 

Uddannelsesrådet fremsender til bestyrelsen det videnskabelige arbejde udfærdiget af de 

nominerede kandidater. Bestyrelsen for DSMF foretager det endelige valg af prismodtager. 

Herved sikres at idegrundlaget for prisen fastholdes og udvælgelsen foretages af en uafhængig 

instans. 

Indstillingerne fra uddannelsesrådet offentliggøres ikke. 



 
Kriterier 

De enkelte videnskabelige arbejder bedømmes med udgangspunkt i 

• videnskabelig nyhedsværdi 

• originalitet 

• kvalitet i præsentationen 

De tre kriterier indgår med samme vægt i bedømmelsen. 

 

Prismodtagelsen 

Overrækkelse af prisen vil normalt finde sted på DSMF’s symposium eller generalforsamling. 

Overrækkelsen indledes med en kort begrundelse for den valgte kandidat. Prismodtageren får ved 

overrækkelsen et diplom samt et pengebeløb. Det forventes, at prismodtageren holder et 

foredrag om projektarbejdet umiddelbart efter prisoverrækkelsen. 

 

Betegnelse for prisen 

Den officielle prisbetegnelse er på dansk: "DSMF - Ung Fysiker Pris" og på engelsk: "DSMF - 

Young Physicist Award". 

 

Offentliggørelse 

Bestyrelsen videregiver oplysninger om prisuddeling og prismodtager til pressen (dagblade, 

Ingeniøren med videre). Alle prismodtagere listes på DSMF’s hjemmeside. 

 

 

Heidi S. Rønde 

Version 1.5 
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