
DKOO 

Danske Kliniske Onkologers Organisation 
Formål at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser   

 
Referat fra DKOO General forsamling 
Torsdag den  7. april 2016, Hotel Nyborg Strand 
 
 DKOO Dagsorden iht vedtægter:  
 

1. valg af dirigent 
Helle Anita Jensen 

2. formandsberetning 
Jim gennemgik DKOOs tættere samarbejde med DSKOs bestyrelse. Han kunne desuden berette, at der 
er ca. 120 medlemmer ud af ca. 200 mulige. 

3. beretning fra nedsatte udvalg 
Intet at berette. 

4. rettidigt indkomne forslag til sagers behandling 
Ingen indkomne forslag. 

5. aflæggelse af det reviderede regnskab 
På baggrund af ingen indtægter og udgiver på ca. 7.000,- er formuen skrumpet fra 47.000,- til 40.000,- 

6. valg af bestyrelse - ulige år. 
Ingen på valg i år. 

7. valg af revisor(er) og suppleant(er) 
Jesper Grau Eriksen fortsætter so revisor og (supplenat). 

8. redegørelse for budget 
Samme som sidste år. 

9. fastlæggelse af kontingent 
Uændret 0,- årligt. 

10. eventuelt 
Både under dette punkt og de ovenstående bidrog de fremmødte med flere gode ideer til bestyrelsen: 

- se på onkologernes arbejdsvilkår på de nye Supersygehuse. 
- hvilke konsekvenser får det øgede antal speciallæger? 
- hvilke konsekvenser får det øgede antal patienter? 
- hvordan forholder vi os til ”samling” (det nye ord for centralisering)? 
- send gerne mail til potentielle medlemmer om DKOO – her vil DSKO gerne være behjælpelig 
- skal der være en fast DKOO-repræsentant i DSKOs bestyrelse? 

 
Efter DKOO generalforsamling var der livlig diskussion efter oplæg fra seniorkonsulent Karin Jacobsen, 
FAS under overskriften:  
”Hvad kan der inden for overenskomstens rammer forlanges af en overlæge ?”  
 
Ønsker du at blive medlem ad DKOO, kan du rette henvendelse til Anne Marie Dam fra 
FAS: amd.fas@dadl.dk. 
  
Link til vedtægter for DKOO 
  
Mvh bestyrelsen 
Jim Stenfatt Larsen, Roskilde Sygehus, formand 
Helle Anita Jensen, Odense Universitetshospital, sekretær 
Henriette Lindberg, Herlev Hospital, kasserer 
Anita Gothelf, Rigshospitalet 
Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus (GF referent) 

mailto:amd.fas@dadl.dk
http://www.dsko.org/files/invitations/Vedt%C3%A6gter_for_Danske_Kliniske_Onkologers_Organisation_2012.pdf

