
        

Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 

 
Fredag d. 4. marts 2016 kl.17.00-18.00 

På Bjerget, Vejle sygehus 
 

Endelige dagsorden  

 
1. Valg af ordstyrer: Hans Bøttcher 

 

2. Beretning fra formanden (Dorthe E):  
 25 års jubilæum. Det første Cytologi møde foregik i 1991. Vi kan dermed fejre 25 års jubilæum i år. 

Dansk Cytologiforening har til lige 10 års jubilæum.  
Bestyrelsen satser på en lille jubilæumsgave til deltagerne ved næste årsmøde. 

 Årsmøde 2015. Gennemgang af DC´s arbejde gennem det forgangne år. DC har ca. 200 
medlemmer.  

 Hjemmesiden har fået nyt layout.  

 Kursusvirksomhed. Nyt kursus i luftvejscytologi, EFTS Tutorial i Billund med QUATE eksamen. 

 Kommende arbejdsopgaver.  
o Temadag og årsmøde 3. - 4. marts 2017 
o Kursus i luftvejscytologi 23. – 24. august 2016 
o Kursus i diagnostik af serøse væsker med tilhørende kompendium. 

 
Beretning er godkendt 
 

3. Beretning fra udvalg o.a. 

 DKLS (JC).  
o Ny formand er Marianne Wahlstrøm. 
o Indikatorer gennemgås og vurderes kritisk.  
o PROCRIN Forskningsprogram om ensretning af kvalitetsmåling i sundhedsvæsnet efter 

politisk ønske. 
o Kræftplan 3 
o Opfordring til SST om opdatering af anbefalingerne for screeningsundersøgelsen 
o Møder med SST hvor følgende punkter er diskuteret: 

 Forbedret deltagelse 
 Forbedret opfølgning af abnorme og uegnede prøver 
 Udvidelse af screeningsprogram for kvinder > 65 år. 

 EFCS (MS):  
o Deltagelse i patologernes møde, hvor økonomi vedr. Tutorial blev diskuteret.  
o Orientering om kommende Tutorial i Billund 2016. 

 EACC (MS): 



o Deltog i bioanalytikernes møde omhandlede bl. a. afholdelse af QUATE eksamen. 
 

Beretning fra udvalgt er godkendt 
 

 
4. Forelæggelse af revideret regnskab. (Helle L) 

Gennemgang af årsregnskab, som viser et pænt overskud. 
 
Regnskabet er godkendt 

 
 
5.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.  

A. Bestyrelsen  har følgende forslag:  Vedtægtsændring (Dorthe E) 

 § 1 Foreningens navn 
o Dansk Cytologiforening (Danish Association of Cytology). Forenings navn forkortes DC. 

 
Foreslås ændret til: 

o Dansk Cytologiforening (Danish Association of Cytology). Foreningens navn forkortes 
DC. 

 § 2 Foreningens formål   
o Stk.1 at samle de, der arbejder med og interesserer sig for klinisk cytologi til fremme 

for fagets praktiske og videnskabelige udvikling.  
o Stk.2 at skabe et forum, hvor den faglige udvikling og andre aktuelle emner vedr. klinisk 

cytologi kan diskuteres. Bestyrelsen skal ud over at driveforeningen planlægge og 
afvikle det cytologiske årsmøde.  
 
Foreslås ændret til: 

o Stk.1 At samle de, der arbejder med og interesserer sig for klinisk cytologi, til fremme 
for fagets praktiske og videnskabelige udvikling i Dansk Cytologiforening. 

o Stk.2 At skabe et forum, hvor den faglige udvikling og andre aktuelle emner vedr. 
klinisk cytologi kan diskuteres. Bestyrelsen skal ud over at drive foreningen planlægge 
og afvikle det cytologiske årsmøde.  

 § 3 Medlemskab  
o 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.  

o Stk.3 Medlemmer med inaktive e-mailadresser slettes af medlemslisten. 
o Stk.4 Hvis man deltager i foreningens arrangementer, er man automatisk medlem af 

foreningen. 
 
Foreslås ændret til: 

o Stk.1 Enhver, der deltager i foreningens arrangementer, bliver automatisk medlem af 
Dansk Cytologiforening. Ønsker man herudover at blive medlem, skal man kontakte 
bestyrelsen.  

o Stk.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  
o Stk.4 Et medlem med inaktiv e-mailadresse slettes af medlemslisten. 

 § 4 Generalforsamling og bestyrelse  
o Stk.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.  

 
Foreslås ændret til: 



o Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

 § 5 Generalforsamlingen  
o Stk.4 Den af bestyrelsen konstituerede sekretær fører referat af generalforsamlingen. 

Referatet underskrives af dirigent og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Herefter skal det offentliggøres på hjemmesiden.  
 
Foreslås ændret til: 

o Stk.4 Den af bestyrelsen konstituerede sekretær fører referat af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen godkender referatet, inden det offentliggøres på hjemmesiden.  

 § 6 Bestyrelsen  
o Stk.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig selv med en formand, 

en næstformand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelses-medlemmer.  
 
Foreslås ændret til:  

o Stk.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig selv med en formand, 
en næstformand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.  

 § 9 Opløsning af selskabet 
Foreslås ændret til:  

 § 9 Opløsning af foreningen 
 

Alle punkter godkendt. 
 
B. Indkomne forslag fra medlemmerne.  
Ingen indkomne forslag.  
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt 

 Marianne Schou er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt 

 Henrik Hager er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt 

 Susanne Nielsen er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt for et år for at rette op på 3/3 
fordelingen 
 

    
7. Valg af revisor  
   Jette Christensen er på valg og villig til genvalg. Genvalgt 
 
8. Eventuelt  


