Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Fredag d. 2. marts 2007 kl. 10-12
Patologisk Institut, OUH
Referat
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Gerda Groth (GG), Jette
Christensen (JC) og Susanne Nielsen (SN)
1. Valg af referent
• JC
2. Organisering og opsamling på opgaver i forbindelse med årsmødet
• Dorthe har bestilt blomster til Anne Marie, Anne Vibeke, Walther Schwartz,
Ole og logovinder.
• Der er bestilt Buffet til 85 kr. pr. kuvert. Dertil er der købt sodavand og vin.
Maden er bestilt til kl. 16.30.
• Lørdag morgen serveres rundstykker, kaffe og te.
• Lørdag middag serveres sandwich, sodavand eller øl.
• Til kaffe lørdag er der bestilt flødeboller.
• Gerda og Dorthe møder kl. 8 lørdag morgen og tager imod udstillerne.
• Vi får hjælp af to ’kaffepiger’, der stiller frem og rydder op.
• De fleste har formentlig selv udskrevet dagsordenen hjemmefra. Der
kopieres 25 dagsordener, som lægges frem.
• Evalueringsskemaer kopieres og lægges frem.
• Stemmesedler til logokonkurrencen kopieres og placeres sammen med
logoforslag.
• På generalforsamlingen orienteres det om, at nyhedsbreve fremover kun
udsendes pr. mail.
• Deltagerafgift for ’ikke medlemmer’ til årsmødet 2008.
• Gave til Anna Stensgaard, som tak for hjælpen til oprettelse af hjemmesiden.
3. Hands out
• Vi har hands out fra Danny Svane og bachelorprojektet. Efter årsmødet
lægges alle præsentationer på hjemmesiden.
• Næste år vil vi forsøge at lægge præsentationerne på hjemmesiden inden
årsmødet, hvorved medlemmerne selv kan udskrive og medbringe dem til
årsmødet.
4. Ændringsforslag til generalforsamling 2008
• §6 stk.3 ”Formanden vælges for en periode af to år” slettes
• §4 stk2 ”offentliggøres i dbio” fjernes. Generalforsamlen varsles ved
nyhedsbrev og på hjemmesiden.
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5. Opdateringskursus
• Kurset til september annonceres i maj. Vi skal have beregnet en pris.
6. Næste nyhedsbrev skal indeholde
• Referat fra generalforsamling
• Orientering om præsentationer og resultater af cases på hjemmesiden
• Orientering om retningslinier i høring
• Eft. folder med det nye logo
7. Eventuelt
• Tid og sted for næste møde
o Vi mødes fredag den 20. april kl. 10.
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