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Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 

Fredag d. 2. marts 2012 kl.18.00-19.00 
Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital 

Endelig dagsorden  

 
1. Valg af dirigent: Preben 

 
2. Beretning fra formanden:  

 Årsmøde 2011 havde 75 deltager begge dage. Dansk Cytologiforening havde 5 års 
jubilæum og det var 20. gang der blev afholdt cytologisk årsmøde. 

 Hjemmesidens fødsel med løbende opdatering. Månedens case ønskes også fra 
medlemmer. Ideer ønskes. 

 Kursusvirksomhed.  
o Ingen kurser i 2011, men underviserseminar med dannelse af netværksgruppe og 

diskussion af uddannelsesplaner. 
o Urinkursus august 2012.  
o Cervixcytologi 2013. 

 Kommende arbejdsopgaver: 
o Urinkursus 2012 
o Kompendium i non-gyn cytologi 
o Opdatering af kompendium i cervixcytologi 

3. Beretning fra udvalg o.a. 

 Styregruppe for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening (DKLS). Udgivet 
rapport 2010. 

 Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for 
livmoderhalskræft. Udgivet januar 2012 og tilgængelig på DC´s hjemmeside. Forventes 
implementeret i 2012 velvidende krav om 25.000 prøver kræver ændringer i 
organiseringen, som kræver længere tid. 

 EACC, The European Advisory Committee of Cytotechnology.  Spørgeskemaundersøgelse 
vedr. efteruddannelsen i cervixcytologi tilgængelig på hjemmesiden http://www.efcs.eu/  

 
4. Forelæggelse af revideret regnskab. 

 Større udgifter i 2011 end tidl. År pga jubilæums år. Saldo ??? 
 
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.  
A.  Bestyrelsen  har følgende forslag:   
    § 3 Medlemskab  
    Stk.1 Enhver med interesse for klinisk cytologi kan blive medlem efter mundtlig eller     
    skriftlig anmodning om optagelse til bestyrelsen. Medlemmer hæfter ikke for foreningens  
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    forpligtelser.  
    Stk.2 Firmaer kan blive associerede medlemmer.  
    Stk 3. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren.  
    Stk.4 Medlemmer med inaktive e-mailadresser slettes af medlemslisten. 
 
Ændres til: 
 

    § 3 Medlemskab  
    Stk.1 Enhver med interesse for klinisk cytologi kan blive medlem efter mundtlig eller     
    skriftlig anmodning om optagelse til bestyrelsen. Medlemmer hæfter ikke for foreningens  
    forpligtelser.  
    Stk.2 Firmaer kan blive associerede medlemmer.  
    Stk 3 Medlemmer med inaktive e-mailadresser slettes af medlemslisten. 
     
Godkendt 
 
B. Indkomne forslag fra medlemmerne. 
   Ingen 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
   Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg.  
   Susanne Nielsen er på valg og villig til genvalg. 
   Marianne Martiny Schou er på valg og er villig til genvalg. 
   Pia Fuursted er på valg og villig til genvalg for 1 år. 
 
Alle takker for valget 
 
7. Valg af revisor  
   Preben Sandahl er på valg og er villig til genvalg. 
Takker for valget 
 
8. Eventuelt 
Ingen kommentarer. 

 


