
 
 
 
 
 

Referat fra Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  
den 17.03.2022 kl. 20.30. 
 
Dagsorden:   
1) Valg af dirigent: Stefan Strarup Jeppesen, (ledende overlæge, OUH). 
 Indkaldelse og dagsorden udsendt rettidigt 
 
2) Valg af referent: Sekretær i DSKO Kristin Enevoldsen (overlæge, Vejle sygehus). 
 
3) Formandsberetning ved Lotte Engell-Nørregård (overlæge/ Herlev); denne kan findes 

på hjemmesiden. 
Kommentar til hjemmesiden : vi kan med fordel finde mere spændende billeder. Julie 
Gehl, (professor/Sjællands Universitetshospital) vil gerne bidrage. 
Formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
4) Beretninger fra diverse udvalg 

- Uddannelsesudvalget ved Eva Soelberg Vadstrup, (uddannelsesansvarlig overlæge, 
RH).  Viser udvalgets medlemmer og gennemgår opslåede og besatte stillinger, 
omtaler FYOs undersøgelse af I læger, der stopper. Der kan forventes 120 besvarelser 
ila et år og forventes præsenteret på årsmødet næste år. Målbeskrivelsen er 
revideret og skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senere denne måned, den erstatter 
beskrivelsen fra 2013. Væsentligste ændringer gennemgås. Brug af kompetencekort 
og DSKOs hjemmeside, kort gennemgang af H læge kurser. 

  
5) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer i DSKO Trine Lembrecht Jørgensen 

(Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d., OUH). 
Fremlagde årsregnskab samt årsregnskab for Fonden DKSO 2021. Revideret af revisor 
David Sjöstrøm. Godkendt af generalforsamlingen. Der står nu en del på kontoen, det 
foreslås at de anvendes til rejselegat. 
 

6) Fastsættelse af kontingent 

Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at der bibeholdes kontingent på 
500kr per år. Vedtaget af generalforsamlingen.  

 
7) Behandling af indkomne forslag:  

Der foreslås følgende vedtægtsændringer : 

• at bestyrelsen tegnes af formand og kasserer mhp at lette sagsbehandling 
ved skift af kasserer. 

• at formanden er med i LVS repræsentantskab. 

• at jubilæumsfondens formål udspecificeres. 

• at udpegningsperioder ændres fra 2 til 3 år 

• at der tilstræbes en bred præsentation fra alle regioner i bestyrelsen. 
  Der mangler desværre ca. 100 stemmer for at kunne gennemføre ændringerne, så 
det bliver nødvendigt at indkalde til ekstraordinært møde.  



 
8) Valg af bestyrelse 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Louise Wichmann Mattiessen 
(overlæge, Herlev sygehus), Iben Spanggaard (overlæge, RH), Trine Lembrecht 
Jørgensen (klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. OUH) , Malene Støchkel Frank, 
afdelingslæge, ph.d. studerende, Sjællands Universitetshospital), Christian Rønn 
Hansen (Fysiker, OUH) og Simon Buus (afdelingslæge, ph.d. AUH). 
Andreas Carus (Overlæge, ph.d., Aalborg sygehus) genopstiller ikke. 
Nye kandidater: Charlotte Birkmose Rotbøl (ledende overlæge, Aalborg sygehus). 
Ingen øvrige kandidater har meldt kandidatur. 
Trine Lembrecht ,Christian Rønn Hansen ,Charlotte Rotbøll, Louise Wichmann 
Matthiessen og Iben Spanggaard blev valgt som ordinære medlemmer af 
bestyrelsen.  
Simon Buus og Malene Støchkel Frank er valgt som suppleanter. 

 
9) Valg af revisorer:  David Sjöstrøm og Lotte Holm Land valgt som revisorer 
 
10) Valg til udvalg og andre tillidsposter: Ikke andre poster på valg 
 
11) Eventuelt.  Ingen input. 
 
 


