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Generalforsamling i DSPAC d. 31. marts 2006 kl. 16.00 
for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. 

 

Sted: Hotel, H.C. Andersen, Odense. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning fra bestyrelsen v. Torben Steiniche (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’ s 

hjemmeside).        

3. Beretning fra udvalg: 

a. Uddannelsesudvalg v. Tine Plato Hansen (Odense) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside).  

b. Udvalg for Kvalitetsudvikling (UFK) v. Kristian Rossen (Gentofte) (skriftlig beretning kan ses på 

DSPAC’s hjemmeside).  

c. Informatik-udvalget v. Jan Rasmussen (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside).  

d. Meddelelse fra DSPAC’s kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger. 

4. Orientering fra inspektorgruppen.  

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 

a. DSPAC’s regnskab v. Martin Bak, (Odense) (regnskabet kan ses på DSPAC’s hjemmeside) 

b. Uddannelsesudvalgets regnskab v. Trine Plesner (Århus) (regnskabet kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside) 

6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse til 400kr. pr. år.  

7. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer: 

a. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at vedtage følgende ændring af DSPAC’s love.  

§10:  

Foreslåede ordlyd: 

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 3 medlemmer til et 

informatikudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret ved mindst ét medlem. 

Udvalget har referencepligt overfor bestyrelsen. 

Stk. 2. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. 
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Nuværende ordlyd 

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 5 medlemmer til et 

informatikudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret ved mindst ét medlem. 

Udvalget har referencepligt overfor bestyrelsen. 

Stk. 2. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.  

 

Begrundelse for lovændringen: 

Ændringen indføres for at gøre vedtægterne i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet 

det gennem de senere år har vist sig at være sufficient med i alt 5 medlemmer.  

 

b. Forslag fra Claus Petri: Autopsien i ny dimension. 

Dannelsen af et selvstændigt autopsiselskab er en uomgængelig og nødvendig nyskabelse.  

Med en stabil rate på 5% er obduktion på landsplan omdannet til en diagnostisk 

nødhjælpsforanstaltning. Diskrepans mellem klinik og patologi har et omfang som kræver 

alvorlig justering. Samfundsmæssig ansvarlighed for fremtidig sygdomsidentifikation skærper 

krav til systematisk obduktionsregistrering, forskning, undervisning, medicinalstatistik og 

økonomi.  

Det er et spørgsmål om hvad vi har råd til at undvære? 

Diskussion og vurdering. 

 

8. Valg til Bestyrelsen: 

Torben Steiniche (Vejle) er på valg og er villig til genvalg. 

Maria-B. Franzmann (Roskilde) er på valg og er villig til genvalg. 

Anne Marie Bak Jylling (Vejle) kan ikke vælges da hendes funktionstid udløber 

Bodil Laub Petersen (RH) er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Ben Vainer (RH) og Rikke Hagemann (Randers) valgt til de ledige pladser i 

bestyrelsen. 

 

9. Valg til øvrige udvalg og tillidsposter: 

Uddannelsesudvalget:  

Thomas Horn (Herlev) er udtrådt af UU og bestyrelsen foreslår Niels Marcussen (Odense) valgt 

som formand for UU. 

Peter Nørgaard (Herlev) er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår Dorrit Krustrup (RH) valgt til den ledige post i UU. 
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Udvalg for Kvalitetsudvikling:  

Regitze Henrik Nielsen (BBH) er på valg og er villig til genvalg. 

Benedicte Parm Ulhøi (Århus) er på valg og er villig til genvalg. 

IT-udvalget:  

Jan Rasmussen (Vejle) er konstitueret som formand og bestyrelsen foreslår ham valgt som 

formand for yderligere to år.  

Beth Bjerregaard (Herlev) kan ikke genvælges da hendes funktionstid udløber. Bestyrelsen foreslår 

Birte Mørk Thomsen (BBH) valgt til den ledige post i informatik udvalget.  
Kontakter til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger:  

Knud Bendix (Århus)  kan ikke genvælges da hans funktionstid udløber.  

Jens Chr. Andreassen (Slagelse) er fratrådt pga. pensionering.  

Bestyrelsen foreslår at det tredje medlem Bjarne Nielsen (Vejle) varetager funktionen.  

 

10. Valg af revisorer og revisor suppleanter: 

Inger Stamp (Næstved) er på valg og er villig til genvalg. 

Ulla Engel (Hillerød) er på valg og er villig til genvalg. 

Lise Grupe Larsen (RH) er på valg som revisor suppleant og er villig til genvalg 

 

11. Eventuelt. 

  

Forslag – herunder til valg – der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til 

bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal ligesom 

forslag fra bestyrelsen være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 

 

 

Århus d. 20.03 2006 

 

P.B.V.  

 
Torben Steiniche 

Formand for DSPAC 


