
 

 

 

Generalforsamling i Dansk Patologiselskab 

12. marts 2022 kl. 12.15-13.45 
for medlemmer af Dansk Patologiselskab 

 

Sted: Hotel Comwell, Kolding 

Afstemninger foregår via DPAS appen 

 
Dagsorden:  

  

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Anja Høegh Brügmann som dirigent 
  

2. Beretning fra bestyrelsen 

 v. formand Lene Buhl Riis (skriftlig beretning findes på hjemmesiden og i 
 årsmødeappen)  

 

3. Beretning fra udvalg og FYPA 
a) Uddannelsesudvalget v. formand Johanne Lade Keller (skriftlig beretning findes 

på hjemmesiden og i årsmødeappen) 

 
b) Udvalg for kvalitetsudvikling v. formand Ann Brinch Madelung (skriftlig beretning 

findes på hjemmesiden og i årsmødeappen)  

 
c) Informatikudvalget, der henvises til skriftlig beretning på hjemmesiden og i 

årsmødeappen  

 



d) Udvalg for molekylærpatologi v. udvalgsmedlem Estrid Høgdall (skriftlig 

beretning findes på hjemmesiden og i årsmødeappen) 
 

e) Udvalg for digital patologi v. formand Niels Marcussen (skriftlig beretning findes 
på hjemmesiden og i årsmødeappen) 

 
f) Foreningen af yngre patologer v. formand Kristi Bøgh Anderson (skriftlig 

beretning findes på hjemmesiden og i årsmødeappen) 

 
4. Beretning fra inspektorordning v. inspektorerne Marie Bønnelycke og Jens Haugbølle 

Thomsen 
 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 Forslag til vedtægtsændringer for selskabet – findes som bilag 1 og 2 til 

 dagsordenen: 

 Vedtægtsændring 1)  Udvalg for molekylærpatologi 
Vedtægtsændring 2) Frikøb af formanden 

 

6. Bestyrelsens indstilling af æresmedlem 
 

7. Valg af formand 

 Formanden er ikke på valg 
 

8. Valg til bestyrelsen 

Martin Wirenfeldt Nielsen afgår efter endt funktionstid og kan ikke genvælges.  
Helle Knudsen afgår efter eget ønske. 

Gitte Hedegaard Jensen og Christian Beltoft Brøchner er på valg og er villige til 

genvalg. 
Marianne Waldstrøm og Simon Lenler-Eriksen er kandidater til de ledige poster 

 

9. Valg til udvalg, råd og andre tillidsposter 



a) Uddannelsesudvalg 

 Iben B. G. Johnsen afgår efter endt funktionstid. Lene Gaarsmand 

 Christensen er kandidat til posten 
b) Udvalg for kvalitetsudvikling 

 Formand Ann Brinch Madelung er på valg og er villig til genvalg 

Rouzbeh Salmani og Line Raaby Steenberg afgår som 
 udvalgsmedlemmer. Therese Hansen og Gregers Rasmussen er 

 kandidater til de ledige poster 

c) Udvalg for molekylærpatologi  
 Dorthe Ørnskov afgår som udvalgsmedlem. Lykke Grubach er 

 kandidat til den ledige post 

d) Informatikudvalg 
 Formand Giedrius Lelkaitis er på valg og er villig til genvalg 

Nina Karnøe Bentzer og Rikke Karlin Jepsen er på valg og er villige 

til genvalg 
e) Udvalg for digital patologi 

 Udvalget har en ledig post, hvortil der er valg. Kristi Bøgh Anderson, 

 Alexander Arum, Azadeh Asghari Birbaneh er kandidater til den 

 ledige post 
 

10. Valg af revisorer 

Revisorerne Rikke Riber-Hansen og Mette Kjølhede Nedergaard er på valg og 
villige til genvalg 

 

11. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 
a) DPAS regnskab v. kasserer Helle Knudsen (regnskab findes på hjemmesiden 

og i årsmødeappen) 

b) Uddannelsesudvalgets regnskab v. kasserer Søren Palmelund Krag (regnskab 
findes på hjemmesiden og i årsmødeappen) 

 

12. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret på 
750 kr. årligt 



 

13. Eventuelt 
 

 

 
Esbjerg den 3. marts 2022 
på bestyrelsens vegne 
Martin Wirenfeldt Nielsen 
Sekretær for DPAS 
 
 
 
 
 
 
Bilag 1 
 
§ 9 Bestyrelsen 
Tilføjelse: Stk 3. Bestyrelsen frikøber formanden 10 arbejdsdage pr år. 
eksisterende §9 stk. 3-7 omdøbes/navngives til §9 stk. 4-8 
 
Bilag 2 
 
§ 13 Udvalg for Molekylærpatologi 
Ændring fra: Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger én lægelig formand og tre medlemmer til 
et udvalg for molekylærpatologi, således at læger udgør udvalgets flertal. Herudover skal bestyrelsen 
være repræsenteret med ét medlem. Der bør tilstræbes, at medlemmerne skal repræsentere 
forskellige faglige interesser og geografiske områder. 
 
Ændring til: Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger én formand og tre ordinære medlemmer til 
et udvalg for molekylærpatologi. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem. 
Sammensætningen af udvalget skal være således, at det tilstræbes, at der minimum er to 
repræsentanter fra hver faggruppe (læge/anden AC’er fx molekylærbiolog). Der bør tilstræbes, at 
medlemmerne skal repræsentere forskellige faglige interesser og geografiske områder. 


