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Referat af generalforsamling i DSKFNM  

Fredag den 13. september 2019, kl. 18.00-18.45 

 
Odeon   

Odeons Kvarter 1 

5000 Odense C 

  

1. Valg af dirigent: 

a. Jørn Theil vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. 

 

2. Forelæggelse af formandens beretning: 

a. Forelæggelse af formanden beretning ved Peter Hovind. Ingen kommentarer eller spørgsmål fra 

medlemmerne. Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. 

 

3. Beretninger fra kursusledelserne: 

a. Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Ingen kommentarer hertil. 

 

4. Referater af virksomheden i: 

a. Lægevidenskabelige Selskaber 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Ingen kommentarer hertil. 

 

b. European Association of Nuclear Medicine (incl. technologists) 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Ingen kommentarer hertil. 

 

c. Union Européenne des Médicin Spécialites 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Ingen kommentarer hertil. 

 

d. Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Ingen kommentarer hertil. 

 

e. World Federation of Nuclear Medicine and Biology 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Ingen kommentarer hertil. 

 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og Fastlæggelse af kontingenter for det 

følgende år: 

a. Peter Gørtz gennemgår overordnet regnskaberne, som herefter bliver godkendt 

generalforsamlingen uden yderligere kommentarer. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Næstformand, specialeansvarlig overlæge Søren Hess udgår af bestyrelsen, idet han ikke kan 

genvælges. Bestyrelsen indstiller til valg af overlæge Anne Lerberg Nielsen, som bliver valgt 

ved generalforsamlingen.  

b. Hospitalsfysiker Peter Staanum udgår af bestyrelsen, idet han ikke kan genvælges. Bestyrelsen 

indstiller til valg af hospitalsfysiker Bryan Haddock, som bliver valgt ved generalforsamlingen.  

c. Afdelingslæge Peter Gørtz er på valg, indstillet af bestyrelsen til genvalg, og bliver valgt ved 

generalforsamlingen.  

d. Formand, ledende overlæge Peter Hovind, ledende bioanalytiker Michael Werenberg 

Mikkelsen, afdelingslæge Camilla Molich Hoff samt Radiokemiker Signe Inglev er ikke på 

valg.  

 

7. Valg af revisorer: 

a. Ledende overlæge Bente Sonne er på valg, modtager genvalg og bliver valgt ved 
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generalforsamlingen.  

b.  

8. Valg af delegat til EANM: 

a. Ikke på valg. Ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen er valgt som EANM delegat i 2018 og 

er først på valg i år 2022.    

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

(SSCPNM):  

a. Ikke på valg. Professorerne Søren Møller og Jens Bülow er valgt i 2018 og først på valg i år 

2021.   

 

10. Valg af delegat til WFNMB:  

a. Ikke på valg. Overlæge Susanne Rasmussen er valgt i år 2018 og først på valg i 2020. 

 

11. Valg af delegat til UEMS: 

a. Ikke på valg. Specialeansvarlig overlæge Søren Hess er valgt i 2018 og først på valg i år 2022. 

 

12. Forslag fra bestyrelsen:  

  a. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 1 (praktiske og administrative ændringer):  

  §1, §3, §4, §7, §8, §12, §15 og §16, se bilag for indhold af forslag. 

  b. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 2 (personoplysninger): §4,stk 5, se bilag for indhold. 

       c. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 3 (æresmedlemmer): §5, se bilag for indhold af forslag. 

  d. Ændring af selskabets vedtægter, forslag 4 (Firmamedlemsskaber): §6, se bilag for indhold af forslag. 

  

Forelæggelse af alle ovenstående ændringer af selskabets vedtægter ved formanden, Peter Hovind.  

Der er flertal for alle fire forslag ved generalforsamlingen. Dog er der ikke mere end halvdelen af 

selskabets medlemmer tilstede ved årets generalforsamling, og ændringer kan dermed ikke endelig 

vedtages. Forslagene skal dermed genfremsættes på enten en ekstraordinær generalforsamling eller ved 

den næste ordinære generalforsamling i 2020.   

 

13. Indkomne forslag fra medlemmerne.  Der er ikke indkommet forslag fra selskabets medlemmer.  

 

14. Eventuelt – ikke nogen emner bragt op til diskussion.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Peter Hovind, formand for DSKFNM 

Ali Asmar, sekretær for DSKFNM 
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