
 

DSMF Generalforsamling 

Web-baseret d. 08. Juni 2020 kl. 16:00 – 17.30 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
a. Lars Jødal vælges som ordstyrer 
b. Valg af to stemmetællere 

i. Næstved Stråleterapi – Mette og Kirsten  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
a. Dagsorden godkendes uden kommentarer, generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 
3. Valg af referent 

a. Ivanka Sojat Tarp 
 

4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer ved formand 
Heidi Staghøj Rønde. 

a. Beretningen er taget til efterretning og kan ses på hjemmesiden. 
b. Der er kommet to nye medlemmer til foreningen i 2019. 

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

orienteres om foreningens værdipapirer ved kasserer Henrik Jensen. 
a. Regnskabet er blevet fremlagt for bestyrelsen forud for generalforsamlingen og er blevet 

godkendt af to revisorer, som er medlemmer af DSMF. 
b. Regnskabet er taget til efterretning uden kommentarer. 

 
6. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent. 

a. Budget og kontingent godkendes enstemmigt uden kommentarer. 
 

7. Beretning fra Uddannelsesrådet ved Jakob Borup Thomsen 
a. Se beretning på hjemmesiden. 
b. Indkommen forslag - Undersøge hvor lang gennemsnitstiden er for at blive færdig med 

uddannelsen.  
 

8. Beretning fra Bedømmelsesudvalget ved Mette Skovhus Thomsen 
a. Se beretning på hjemmesiden. 
b. Vær opmærksom på at for at kunne indgå i DSMFs CPD point system, skal man være 

medlem af foreningen.  
c. Dokumentation for aktiviteter der ikke er forhåndsgodkendte kan være et program eller 

skema man sender med til CPD udvalget for deltagelse i den pågældende 
konference/kursus.  

 



 

9. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG) 
a. Ingen beretninger i år. 

 
10. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP 

a. NACP ved Asger Greval Petersen. Søren Baarsgaard fortæller om de konsekvenser der 
er for at flytte symposiet til 2021. Heidi Rønde fortæller om de økonomiske 
konsekvenser.  

i. Se beretningerne på hjemmesiden. 
b. EFOMP/IOMP ved Jens Edmund 

i. Se beretning på hjemmesiden. 
ii. Spørgsmål fra Stine Koreman vedr. kandidat til workgroup med titlen ”Role of 

MPE in physical trials” – Bestyrelsen har indstillet en kandidat.  
 

11. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag fra Lars Jødal vedr. engangs-donation til ICRP – ”Free the Annals”. 

i. Der stemmes for forslaget (35 stemmer for og ingen imod). 
 

12. Eventuelt 
a. Tak for en god generalforsamling i denne lidt specielle udgave.  


