
 

Kære medlemmer af Dansk Patologiselskab 

Som en konsekvens af aflysningen af Årsmødet 2020 blev den årlige generalforsamling ikke 

afholdt. Ingen ved hvornår der igen bliver mulighed for at mødes og bestyrelsen har derfor valgt at 

undlade at afholde generalforsamling i 2020. Foreningsretligt gælder, at når først en 

generalforsamling er lovligt indkaldt kan den normalt ikke aflyses igen, men må afholdes som 

varslet. Imidlertid er den aktuelle situation med coronavirus ikke normal og da bestyrelsen har 

vurderet, at der ikke var mange uopsættelige punkter på årets generalforsamling, har vi valgt at 

aflyse. 

Selskabets medlemmer skal imidlertid have mulighed for at komme med kommentarer og 

indsigelser til enkelte af dagsordenens punkter, som kræver handling inden næste 

generalforsamling. Det gælder: 

1. Beretninger fra bestyrelsen, udvalg og FYPA 

På medlemssiden samt DPAS hjemmeside under Årsmøde 2020 ligger bestyrelsens beretning 

samt beretninger fra Uddannelsesudvalg, Udvalg for kvalitetsudvikling, Informatikudvalget, 

Udvalg for molekylærpatologi og FYPA 

2. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

Reviderede regnskaber for DPAS og uddannelsesudvalget findes på medlemssiden og 

hjemmesiden 

3. Valg til bestyrelsen 

Anja Brügmann er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat til den ledige post er 

Christian Beltoft Brøchner (indstilling fra kandidaten kan læses på hjemmesiden). Der er ikke 

indkommet andre kandidaturer inden fristens udløb og bestyrelsen foreslår at Christian 

udnævnes til posten 

4. Valg til udvalg råd og andre poster 

Udvalg for molekylær patologi 

Davis Scheie afgår som formand, og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat til 

formandsposten er Henrik Hager (indstilling fra kandidaten kan læses på hjemmesiden). Der er 

ikke indkommet andre kandidaturer inden fristens udløb og bestyrelsen foreslår at Henrik 

udnævnes til posten.  

Informatik udvalg 

Dorte Linnemann afgår som udvalgsmedlem efter endt funktionstid og kan ikke genvælges. 

Tomasz Tabor afgår som udvalgsmedlem og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidater er 

Lisa Bendroth-Asmussen og Sara Bird Rørvig (indstilling fra kandidater kan læses på 

hjemmesiden). Der er ikke indkommet andre kandidaturer inden fristens udløb og bestyrelsen 

foreslår at Lisa og Sara udnævnes til de ledige poster. 

 



 

Bestyrelsen havde stillet forslag om at der blev nedsat et udvalg for digital patologi. Nedsættelsen 

(som forudsætter vedtægtsændringer) udskydes til næste generalforsamling og gruppen 

fortsætter som en arbejdsgruppe for digital patologi under DPAS. Vi vil udvide arbejdsgruppen til 

at omfatte alle opstillede kandidater 

Der er mulighed for kommentarer eller indsigelser til ovenstående inden den 30. marts 2020 

hvorefter ovenstående vil blive betragtet som vedtaget såfremt der ikke er indkommet indsigelser. 

Eventuelle kommentarer kan sendes direkte til formanden på lene.buhl.riis@regionh.dk 

 

Med venlig hilsen DPAS bestyrelse 

 

Lene Buhl Riis Anja Brügmann Helle Knudsen 

Formand  Næstformand Kasserer 

 

Martin Wirenfeldt Nielsen Gitte Hedegaard Jensen Christian Beltoft Brøchner 

Sekretær  Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesformand, Formand for FYPA 

 

 

 

 

 


