
        

 

Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 

 
Fredag d. 5. marts 2010 kl.17.00-18.00 

Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital 

 

Endelig dagsorden  

 
1. Valg af dirigent: Hans Bøttcher 

 
2. Beretning fra formanden.  
 Beretningen er tilsendt og ligger på hjemmesiden 

1. Temadag 2009: Evalueringerne affødte ændring fra workshop til gennemgang af rundsendte 
case pga kritik af mikroskoper 

2. Kursusvirksomhed. Intensivt kursus med flotte evalureringer. Indtægtsgivende bl.a. pga gratis 
lån af Århus skolens lokaler. 

3. Kompetencegivende efteruddannelse. DC har indsamlet oplæringsprogrammer hele landet og 
udarbejdet forslag til uddannelsesprogram for bioanalytikere og læger på afdelingerne. Udkastet 
er sendt til DSPAC, som har givet positive tilbagemelding. 

4. Repræsentationer 
a. Styregruppe for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening. (Jette 

Christensen) 
b. Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for 

livmoderhalskræft (Susanne Nielsen) 
c. EACC, The European Advisory Committee of Cytotechnology (Dorthe Ejersbo) 

5. Arbejdsopgaver i det kommende år 
a. Quate eksamen med temadag 
b. Årsmødets 20 års jubilæum 
c. Færdiggørelse af efteruddannelsesprogram for bioanalytikere og læger 

Beretningen er godkendt 
 

3. Beretning fra udvalg o.a. 
1. Styregruppe for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening. Kun afholdt 

et møde, da der har været problemer med indhentning af data. 
2. Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for 

livmoderhalskræft. Arbejdet udskudt og forventes først færdigt i 2011, da udgivelse af 
Europæiske Guidelines afventes. 

3. EACC, The European Advisory Committee of Cytotechnology. Næste mode holdes i 

 



Istanbul 22-25 september 2011 
Beretning godkendt 
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 
 Regnskab godkendt 
 
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
    A. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 
 
            1) § 3 Stk.4. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i to år, betragtes vedkommende  
                                som udmeldt af foreningen 
                foreslås ændret til: 
                § 3 Stk. 4. Medlemmer med inaktive e-mailadresser slettes af medlemslisten. 
  

Vedtaget. Hvis man uønsket slettes af medlemslisten, kontaktes kontaktpersonen for 
medlemslisten i DC - hjemmesiden. 

                 
             2) § 5 Stk 1. Punkt 6: Fastsættelse af kontingent foreslås slettet og numrene på de        
                 efterfølgende punkter tilpasses, således at dagsordenen består af mindst 8 punkter. 
 Godkendt 
                   
             3) § 6 Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt en suppleant, der konstituerer sig selv 
  med en næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem. 
                 foreslås ændret til:  
                 § 6 Stk.1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig selv med en  

formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer. 
 Vedtaget. 
 Forslag til næste års generalforsamling: ved stemmelighed tæller formands stemme 

dobbelt. 
 

 § 6 Stk. 4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg: to i lige år og to i ulige år. 
  foreslås ændret til: 

 § 6 Stk. 4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg: tre i lige år og to i ulige år. 
Vedtaget 

               
             4)  § 7 Kontingent  

      Stk.1. Kontingentet for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen. 
      Stk.2. Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentbetalingen. 
      Stk.3. Kontingentrestance ud over to år betragtes som udmeldelse. Genindmeldelse kan       
      kun ske, hvis betaling af skyldig restance har fundet sted. 
      foreslås ændret til: 

  § 7 Kontingent 
  Stk.1. Et medlemskab af Dansk Cytologiforening er gratis.  
  Stk.2. Der opkræves hvert år et deltagergebyr for deltagelse i Årsmødet. Gebyrets  

størrelse fastsættes af bestyrelsen.  



Vedtaget 
 
  5) § 8 Stk.1. Foreningens aktiviteter finansieres dels ved medlemskontingent, dels  
                      indtægter i forbindelse med det Cytologiske Årsmøde. 
    foreslås ændret til: 
   § 8 Stk.1. Foreningens aktiviteter finansieres dels ved deltagergebyr, dels ved      
                    indtægter i forbindelse med Årsmødet og anden kursusaktivitet. 

      Vedtaget 
 
    B. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen 
 
6. Fastsættelse af kontingent. Punktet udgår 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. Formand Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg. - genvalgt 
2. Sekretær Susanne Nielsen er på valg og er villig til genvalg.- genvalgt 
3. Bestyrelsesmedlem Pia Fuursted er på valg og villig til genvalg. - genvalgt 
4. Suppleant og webmaster Marianne Schou er på valg og er villig til genvalg som 

bestyrelsesmedlem. - genvalgt 
 
Vedtægtsændringsforslag vedr. medlemstid af bestyrelsesmedlemmer – forslag afventes af 

medlemmer. 

 

8. Valg af revisor  
Preben Sandahl er på valg og er villig til genvalg. genvalgt 
 
5. Eventuelt 

1. Tema i forbindelse Quate-eksamen. McGoogan holder foredrag og DC har påtænkt at  
 arrangere indlæg vedr. fiksering og farveteori. 
2. Ideer fra medlemmerne til bestyrelsen ønskes 
3. Opfordre læger, bioanalytikere og studerende til medlemskab. 
4. Forslag til næste års generalforsamling: Gratis deltagelse for studerende i 

temadag/årsmøde  

 
 

Forslagsændringer til næste års generalforsamling er skrevet med kursiv. 


