
Referat fra 

Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 
 

Fredag d. 2. marts 2007 kl.19-20 
Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital 

Referent: Jette Christensen 
 
1. Valg af dirigent 
 Preben Sandahl 
 
2. Beretning fra formanden 

Formanden orienterede om beretningen, som var udsendt på forhånd. 
Beretningen blev godkendt.  
Eneste kommentar var, at vi formentlig ikke ville have haft indflydelse på, 
hvem der repræsenterede os i gruppen der reviderer retningslinierne for 
screening for livmoderhalskræft, hvis vi ikke havde oprettet foreningen. 
 

3. Beretning fra udvalg o.a. 
Dorthe Ejersbo orienterede fra QUATE og EACC komiteernes møder ved 
kongressen i Venedig 2006. Quate-testen bliver udbudt for sidste gang af 
Eileen Hewer og Euphemia McGoogan ved den kommende kongres i Madrid. 
Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal organisere eksamen i fremtiden. 
Eurocytology websiten ( et e-learning program, der omfatter både 
cervixcytologi og anden cytologi) er under udarbejdelse og man forventer, at 
den bliver offentlig tilgængelig i oktober 2007. 

 
4. Forelæggelse af revideret regnskab 
 Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Vedlægges referatet. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Bestyrelsen foreslår at § 1 Tilføjes: Foreningens navn forkortes DC. 
Forslaget blev godkendt. 
Fremover udsendes nyhedsbreve kun pr. mail og der følges ikke op på de 
mails, der kommer retur. Ved udsendelse af nyhedsbreve vil der altid være en 
opdatering på hjemmesiden. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at der skal betales medlemskontingent fra januar 2008 
og beløbet er 50 kr. om året. Forslaget blev godkendt. 
Det blev foreslået at indbetaling af kontingent eventuelt kunne foregå via 
kontaktpersonerne. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Næstformand Marianne Lidang blev genvalgt. 
Sekretær Jette Christensen blev genvalgt. 

 
8. Valg af revisor  
 Preben Sandahl blev genvalgt. 
 



9. Eventuelt 
Formanden orienterede om bestyrelsens forslag til honorering af 
undervisere/foredragsholdere. Der blev gjort opmærksom på at afregning ved 
timebetaling incl. feriepenge er vanskeligt at administrere. Bestyrelsen vil 
efterfølgende følge op på problemstillingen. 
 
Forslag om vedtægtsændring til næste generalforsamling hvor der i §6 stk.3 
fjernes ”Formanden vælges for en periode af to år” . 
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