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1. Valg af dirigent 
• Klaus Seiersen blev valgt 

2. Godkendelse af dagsordenen 
• Dagsordenen godkendtes og det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 
3. Bestyrelsens årsberetning 

o Beretningen foreligger på hjemmesiden. 
o Søren Holm fremlagde bestyrelsens beretning 

� Det konstateredes at fremmødet var ret magert (20 fremmødte) og det 
anbefaledes derfor ikke umiddelbart at gentage processen. 

o Der var ingen kommentarer til beretningen og blev taget til efterretning. 
4. DSMF Regnskab 2010 

• Harald Spejlborg fremlagde regnskabet. Regnskabet foreligger på hjemmesiden. 
• Samlingen af symposiekontoen og DSMF’s regnskab er blevet foretaget efter 

foregående GF’s ønske. Dette har ledt til en regnskabsførelse som revisor Finn 
Laursen konstaterede ikke var i overensstemmelse med god regnskabsskik. Da denne 
sammenlægning nu er foretaget forventes dette problem ikke at gentage sig. 

• Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen  
5. Beretning fra fonden  

• Harald Spejlborg fremlagde fondens regnskab og berettede om aktiviteten 
• Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen 

6. DSMF Budget 2011 
• Harald fremlagde foreningens budget. 
• Kontingentsatserne er uændrede 
• Budgettet vedtoges. 

7. Valg af formand 
• Søren Holm, Cheffysiker, Rigshospitalet blev valgt ved fredsvalg 

8. Præsentation af nye bestyrelseskandidater og valg til bestyrelse 
o Kandidaterne er: 
o Jens Peter Bangsgaard, Cheffysiker, Rigshospitalet 
o Lotte Fog, Rigshospitalet 
o Karina Lindberg Gottlieb, Odense Universitetshospital 
o Brian Kristensen, Cheffysiker, Herlev Hospital 
o Harald Spejlborg, Århus Universitetshospital 
o Ole Møller Larsen, Rigshospitalet 
o Marie Davidsdottir, Bispebjerg Hospital 

 
Da der var flere kandidater end pladser foretoges skriftlig afstemning.  
Valgt til bestyrelsen blev: 

o Jens Peter Bangsgaard, Cheffysiker, Rigshospitalet 
o Karina Lindberg Gottlieb, Odense Universitetshospital 



o Brian Kristensen, Cheffysiker, Herlev Hospital 
o Harald Spejlborg, Århus Universitetshospital 
o Ole Møller Larsen, Rigshospitalet 
o Marie Davidsdottir, Bispebjerg Hospital 

 
9. Valg af revisorer (+ revisorsuppleant) 

o Finn Laursen, Vejle 
o Knud Aage Werenberg, Odense 
o Som suppleant valgtes 

� Mette Skovhus, Århus 
10. Beretning fra uddannelsesrådet 

• Søren Baarsgaard fremlagde uddannelsesrådets beretning i Carsten Brinks fravær 
• Der var en kort diskussion af kravene til at påbegynde uddannelsen.  
• Beretningen toges til efterretning 

11. Status på arbejde med finansiering af uddannelsesrådets arbejde uden belastning af DSMF 
• Søren Holm og Søren Baarsgaard har præsenteret status i de ovenstående punkter. 

12. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 
• Søren Baarsgaard Hansen fremlagde Det faglige bedømmelsesudvalgs arbejde. 
• Beretningen toges til efterretning 

13. Fremlæggelse af arbejde med ny hjemmeside 
• Klaus Seiersen fremlagde arbejdet med den nye hjemmeside. 

14. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP 
• Beretningerne foreligger på hjemmesiden. 
• Beretning toges til efterretning 

15. Eventuelt 
 
Klaus Seiersen takkede for god ro og orden 
 
 


