
 

 
 

 

 

 

Referat Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi den 21. marts 2019 kl. 20.30 på 
Hotel Nyborg Strand 

 

 

Dagsorden i henhold til DSKO's love: 

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

   
a) Valg af dirigent 

 Ulrik Lassen blev valgt 

 

b) Valg af referent 

 Andreas Carus blev valgt 
 

c) Formandsberetning ved Lars Henrik Jensen 

 Præsentation af bestyrelsen 

 Lars Henrik gennemgik bestyrelsens arbejde i løbet året. Se formandsberetningen. 

 DSKO har etableret samarbejde med MASCC og Acta Oncologica. 

 Mange høringer. 
 DSKO deltager ved kommende landskonference om kræftbehandling til efteråret. 

 DSKO faciliterer udpegning af onkologer til diverse poster, herunder nogle af 

DMCGerne. Posterne slås op på hjemmesiden og udsendes nogle gange per email (via 

den email der er registreret i lægeforeningen). 

Tak til Trine Juhler for hendes arbejde i bestyrelsen. 

Beretningen blev godkendt af GF. 
 

d) Beretninger fra diverse udvalg 

 

- herunder Uddannelsesudvalget ved Lotte Engell-Nørgaard  

Gennemgik uddannelsesudvalgets arbejde, inspektor rapporter (som generelt er gode 
for de enkelte sites), øvrige initiativer. 

Beretningen blev godkendt af GF. 

 

e) Fremlæggelse af revideret regnskab ved Brian Holch Kristensen 

 Indtægter og udgifter blev gennemgået. 

 Aktiver efter årsregnskabet 1.005.912,31kr, heraf fonden DSKO 458.949kr. Giver et 
overskud hvert år på ca. 20.0000 der går til onkologi prisen. 

 Regnskabet godkendt. 

  

 

f) Fastsættelse af kontingent 
 Kontingent fastholdes på 500kr. 

 

g) Behandling af indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

 

h) Valg af bestyrelse 
Der er 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Andreas Carus og Lotte Engell-Nørgaard er på valg, men genopstiller 

Derudover er der 2 suppleantpladser på valg 

Efter kampvalg blev følgende resultat: 

Andreas Carus og Lotte Engell-Nørgaard blev valgt som ordinære 



bestyrelsesmedlemmer. 

Iben Spanggaard og Julie Gehl blev valgt som suppleanter. 
 

 

i) Valg af formand til uddannelsesudvalget 

 Lotte Engell-Nørgaard afgår som formand 

 Eva Vadstrup blev valgt som ny formand. 
 

  

j) Valg af revisorer 

 David Sjöström (fysiker) blev valgt som revisor igen 

 

k) Valg til udvalg og andre tillidsposter 
 Ikke øvrige poster på valg. 

 

l) Eventuelt 

 Der blev uddelt bifald til forfatterne bag strålekompendiet. Det kan tilgås af alle 

uddannelsessøgende læger på logbog.net 
 


