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Referat fra DKOO General forsamling 
  
Tid: Torsdag den 27. marts 2014 ca kl 2130 (efter DSKO generalforsamling) 
Sted: Salon 30+31, Hotel Nyborg Strand 
  
Referat:  
1) valg af dirigent 
Helle Jensen 
 
2) formandsberetning 
Jim Stenfatt gennemgik det forløbne år med nogle historiske og organisatoriske betragtninger. 
Historisk har der været gennemført spørgeskemaundersøgelser i 2012 (løn- og 
ansættelsesforhold) og 2014 (kræftpakkeforløb). Organisatorisk er der en betydelig udfordring med 
at få indmeldt især de kliniske onkologer. Det skete tidligere automatisk, men nu kræver det en 
aktiv indmeldelse. 
 
Under diskussion af formandsberetningen (og relaterede emner) fremkom disse forslag til 
inspiration for bestyrelsen: 

• Spørgeskemaundersøgelse fra 2012 bør gentages, men med individuel og ikke afdelingsvis 
besvarelse 

• Forslag om at lade Lægeforeningen administrere medlemskab og kontingent – det koster et 
mindre beløb årligt. 

• Input om, at mens DSKO tager sig af faglige aspekter og uddannelse for ONKOLOGI, så 
tager DKOO sig af løn- og arbejdsforhold, efteruddannelsesmuligheder og arbejdsmiljø for 
ONKOLOGER. 

• Forslag om at nedlægge DKOO og lave ad hoc udvalg under DSKO i stedet for. 
• DKOO bør samarbejde med FAS især om forbedring af forholdene for ikke-vagtbærende 

speciallæger. 
• Der var en generel stemning for at sætte fokus på arbejdsforhold. 

• OBS samarbejde med FYO om arbejdsmiljøundersøgelsen. 
• Forslag om 3x2 flasker rødvin til de afdelingsrepræsentanter, der får indmeldt relativt flest 

nye medlemmer i DKOO. 
• Og forslag om servering af rødvin ud over snack, øl og vand til næste generalforsamling. 

 
3) beretning fra nedsatte udvalg 
Intet. 
 
4) rettidigt indkomne forslag til sagers behandling 
Ingen 
 
5) aflæggelse af det reviderede regnskab 
Henriette Lindberg fremlagde regnskab. Der er omkring 52.800 kr på kontoen efter ganske få 
posteringer i årets løb. 
 
6) valg af bestyrelse  
Morten Højer var på valg, og der var massiv stemning for, at han fortsætter. 
 
7) valg af revisor(er) og suppleant(er) 
Ikke relevant i år. 
 
 



8) redegørelse for budget 
Svarer til regnskabet, idet 2013 udskiftes med 2014. Dog med indregning af beslutningen pkt. 9. 
 
9) fastlæggelse af kontingent 
Der blev besluttet at lade kontingentet være 100 kr årligt og lade Lægeforeningen stå for det 
administrative. 
 
10) eventuelt 
Intet. 
 
 
http://www.dsko.org/dkoo/ 
 
Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 
  
 
Mvh, Henrik Jensen, referent. 
 
 


