Generalforsamling i Dansk Cytologiforening
Fredag d. 7. marts 2014 kl.17.00-18.00
Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital
Foreløbig dagsorden forelægges på hjemmesiden og nyhedsbrev 6 uger før (24.1.2014) årsmødet

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent: Hans Bødtker
2. Beretning fra formanden:
• Årsmøde 2013.
o 180 medlemmer
o 4 nyhedsbreve
o 2 bestyrelsesmøder
•

Hjemmesiden opdateres løbende.

•

Kursusvirksomhed.
o Urinkursus med gode evalueringer

•

Kommende arbejdsopgaver
o Quate eksamen oktober 2014 med screeningstest og multiple choice test.
o Tutorial 2016 i samarbejde DPAS. 30 pladser til danske deltagere med mulighed for
QUATE eksamen. Afholdes formentlig tæt på Billund.
o Kompendium i luftvejscytologi klar til kursus i august 2015.
o Planlægning af årsmødet 2015
o Opdatering af hjemmesiden.
Repræsentation
o DKLS med repr. af Dorthe Ejersbo og Jette Christensen
o EACC med repr. af Dorthe Ejersbo
o DPAS s henvendelse om DC repræsentant i Acta Cytologica redaktion, Dorthe
Ejersbo

•

Beretningen godkendt.
3. Beretning fra udvalg o.a.
a. DKLS jvf repræsentation. DKLS s nye tiltag gennemgås på årsmødet.
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4. Forelæggelse af revideret regnskab.
Regnskab vedlægges.
Regnskab godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
A. Bestyrelsen har ingen forslag.
B. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Henriette O.B. Nielsen, Klinisk Patologi, Vejle, foreslår at cytologiforeningen kommer på
facebook
•

Forslag om oprettelse af cytologi facebook gruppe, som kommer med udkast til
bestyrelsen. Henriette Nielsen ønsker at deltage og andre interesserede kan henvende sig
til Henriette.

•

Forslag om at med inddrage landets patologiafdelinger til at bidrage med månedlige case.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg.
• Marianne Schou er på valg og villig til genvalg.
• Susanne Nielsen er på valg og er villig til genvalg.
Alle er genvalgt.
•

Marianne Lidang træder tilbage og nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.
Marianne Lidang var desværre ikke tilstede, så vi kunne sige hende tak for sit store
engagement i bestyrelsen og ved årsmøderne.

Henrik Hager foreslået og valgt, som afløser for Marianne L.
Bestyrelsen byder Henrik velkommen og ser frem til samarbejdet.
7. Valg af revisor
Preben Sandahl træder tilbage og nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.
Preben takkes for samarbejdet.
Helle Lanner foreslået og valgt.
Bestyrelsen byder Helle velkommen og ser frem til samarbejdet.
8. Eventuelt
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