
Generalforsamling i Dansk Patologiselskab 

den 14. marts 2014 kl. 16.00 
 

for medlemmer af Dansk Patologiselskab 
 

Sted: LO-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning fra bestyrelsen  
v. formand Karsten Nielsen (Næstved) (skriftlig beretning på hjemmesiden)  
 
3. Beretning fra udvalg og FYPA  
a) Uddannelsesudvalget v. formand Stephen Hamilton-Dutroit (Aahus) (skriftlig beretning på 
hjemmesiden)  

b) Udvalg for kvalitetsudvikling v. formand Eva Balslev (Herlev) (skriftlig beretning på 
hjemmesiden)  

c) Informatikudvalget v. formand Astrid Petersen (Aalborg) (skriftlig beretning på hjemmesiden)  

d) Udvalg for molekylærpatologi v. formand Peter Nørgaard (Herlev) (skriftlig beretning på 
hjemmesiden)  

e) Foreningen af yngre patologer v. formand Benedikte Richter (Rigshospitalet) (skriftlig beretning 
på hjemmesiden)  
 
4. Beretning fra inspektorordningen v. juniorinspektor Rikke Karlin Jepsen (Rigshospitalet), (omtalt 
i beretning fra bestyrelsen) 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber  
a) DPAS regnskab v. kasserer Marianne Waldstrøm (Vejle) (regnskab på hjemmesiden)  

b) Uddannelsesudvalgets regnskab v. kasserer Marianne Jensen (Slagelse) (regnskab på 
hjemmesiden)  
 
6. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsens forslag: Kontingentet foreslås uændret 600 kr. pr. år  

www.danskpatologi.dk 



 
7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer  

Ingen indkomne forslag 

8. Valg til bestyrelsen  
 
Doris Schledermann (Odense) og Kåre Simonsen (Hvidovre) er på valg og ønsker at træde ud af 
bestyrelsen 
 
Der er 2 kandidater til de 2 ledige bestyrelsesposter, Erik Clasen Linde (Rigshospitalet) og Rikke 
Riber-Hansen (Aarhus)  
 
9. Valg til udvalg 
 
a) Uddannelsesudvalg 
 
Lene Sjø er på valg, kan genvælges og er villig hertil 
 
b) Udvalg for kvalitetsudvikling  
 
Ingen er på valg 
 
c) Informatikudvalg  
 
Peter Ingeholm er på valg, kan genvælges og er villig hertil 
Gunvor Madsen er på valg og kan efter vedtægterne ikke genvælges 
 
Der er 1 kandidat til den ledige post, Dorte Linnemann (Herlev). 
 
d) Udvalg for molekylær patologi  
 
Ingen er på valg 
 
10. Valg af revisorer  
 
Ingen er på valg 
 
12. Eventuelt  
 

 
 

København den 6. marts 2014 
på bestyrelsens vegne 

Katrine Stenfeldt Petersen 
Lægelig sekretær for DPAS 


