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Generalforsamling i DSPAC d. 28. marts 2008 kl. 16.00 

for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. 

 

Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle 

 

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. Niels Marcussen (Odense) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside) 

b. Udvalg for Kvalitetsudvikling (UfK) v. Kirsten Kock (Odense) (skriftlig beretning kan ses på 

DSPAC’s hjemmeside) 

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

hjemmeside) 

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 (Vejle) (regnskabet kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside)  

6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. 

7. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer: 

a. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets love: 

 
§ 13 – Vedrørende funktionstiden i tillidshverv for DSPAC 
 
Nuværende ordlyd: 
 

Stk. 1: Den samlede ubrudte funktionstid i tillidshverv for DSPAC kan ikke overstige 6 år. 
Stk. 2: Et tillidshvervs funktionstid skal opdeles i perioder, der enten kan udgøre 2 perioder af hver 3 års 
varighed eller 3 perioder af hver 2 års varighed, alt afhængig af tillidshvervets karakter. 
Stk. 3: Genvalg efter en funktionsperiode kan finde sted jvf. §13 stk. 1. 
Stk. 4: Udpegning til et tillidshverv foretages af bestyrelsen med mindre andet er angivet i DSPAC's love. 
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Foreslåede ordlyd: 
 
Stk. 1: Den kontinuerte funktionstid i samme tillidshverv for DSPAC kan ikke overstige 6 år. Hvis et 

bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem, i løbet af funktionstiden, bliver valgt til formand, for henholdsvis 

bestyrelsen eller udvalg, kan den samlede funktionstid dog være op til 8 år. 

Stk. 2: Et tillidshvervs funktionstid skal opdeles i perioder, der enten kan udgøre 2 perioder af hver 3 års 
varighed eller 3 perioder af hver 2 års varighed, alt afhængig af tillidshvervets karakter. 
Stk. 3: Genvalg efter en funktionsperiode kan finde sted jvf. §13 stk. 1. 
Stk. 4: Udpegning til et tillidshverv foretages af bestyrelsen med mindre andet er angivet i DSPAC's love. 
 
 

Begrundelse for ændringen: 
For at præcisere, at funktionstiden på 6 år er pr. tillidshverv.  
Ændringen vedr. bestyrelsesformanden og udvalgsformændene foreslås, for at præcisere, at dette 
opfattes som del af samme tillidshverv. Da det ofte er et allerede siddende medlem, af henholdsvis 
bestyrelse eller udvalg, der vælges til formand, foreslås perioden udvidet, for at samme formand kan 
sidde i en længere periode. 
 

7.b.  Forslag fra medlemmerne; 

Overlæge Jalil Hariri (Sønderborg) ønsker en principiel drøftelse af proceduren ved klagesager der 

involverer patologiafdelinger. (Oplæg fra Jalil Hariri kan ses på DSPACs hjemmeside) 

8. Valg til Bestyrelsen: 

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

Ben Vainer (Rigshospitalet) er på valg og er villig til genvalg 

Rikke Hagemann-Madsen (Århus) er på valg og er villig til genvalg 

Maria-Benedicte Franzmann (Roskilde) er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lise 

Mette Gjerdrum (BBH) valgt til den ledige plads i bestyrelsen. 

Valg til øvrige udvalg og tillidsposter: 

Uddannelsesudvalget:  

Trine Plesner (Vejle) er ansat som hoveduddannelsesleder og udtræder som menigt medlem af 

Uddannelsesudvalget. Mikkel Eld (Regionshospitalet Viborg, Skive) og Flemming Brandt 

Sørensen (Vejle) stiller begge op til Uddannelsesudvalget 

Udvalg for Kvalitetsudvikling:  

Der er ingen på valg 

IT-udvalget:  

Jan Rasmussen (Vejle) er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Henrik Hager (Århus) er på valg og ønsker ikke genvalg 

Dorte Linnemann (Gentofte) er på valg og er villig til genvalg  
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Birthe Mørck Thomsen er menigt medlem af IT udvalget og opstiller til formandsposten i IT 

udvalget. Såfremt hun vælges til dette, af GF, foreslår bestyrelsen Astrid Petersen (Aalborg) og 

Gunvor Madsen (Vejle) valgt til de ledige pladser i IT udvalget. 

9. Valg af revisorer og revisor suppleanter: 

Revisor suppleant Bettina Filtenborg-Barnkop (Herlev) er på valg og er villig til genvalg 

10. 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. 

 
 
 
 

Vejle.14.03.08 
 

P.B.V.  
 

Torben Steiniche 

Formand for DSPAC 


