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Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin

2007.05.08/MWL

Onsdag d. 25. april 2007 kl. 18.30, Store Auditorium, Patologisk Institut, Aarhus Sygehus NBG
(Kommunehospitalet)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
Peter Thiis Knudsen blev valgt til dirigent, Martin Worm-Leonhard valgt til referent.
Der blev herunder konstateret lovligt varsel og gyldig dagsorden, med tilsvarende gyldig
varsling af revisorerne på valg.

2. Formandsberetning.
Formand Jytte Banner fremlagde formandsberetning. Beretningen kan læses på selskabets
hjemmeside under ”For medlemmer… Møder… Mødeindkaldelser” hvor den ligger som bilag til
indkaldelsen til generalforsamling.
3. Beretning fra udvalg.
Peter Thiis Knudsen (Uddannelsesudvalg):
Efterårskursus 2006 drejede sig om identifikation. Kurset var en succes, der bar præg af at mange
instanser prioriterer identifikation højt. Mange positive tilbagemeldinger og god økonomi.
Forårsmødet 2007 havde klinisk genetik som overordnet emne.
Certificeringskursernes ”rul” er midlertidigt ændret til 3 år i stedet for 2 år. 2-årig periode
tilstræbes genoptaget efter indeværende cyklus er gennemført. En evt.
speciallægeuddannelse i retsmedicin kan risikere at ”overhale indenom”, men
certificeringskurserne vil bestå indtil de ikke længere har uddannelsesmæssig berettigelse.
De til dato afholdte certificeringskurser har alle været succesfulde, hvor det eneste ”klagepunkt”
har været at der ikke var tid nok til at komme endnu mere i dybden.
Fremtidsplaner for UUV: cyklus for kurser ændret lidt, for ikke at belaste noget enkelt institut
unødigt. Efterårets kursus 2007 vil omhandle billeddannende medier i retsmedicin. Kurset vil blive
afholdt i Odense, dog ”ude af huset” da det ikke har været muligt at skaffe lokaler på
universitetet, trods 12 måneders varsel. Kurset vil i år foregå PÅ ENGELSK, da der er tale om et
temmelig specialiseret område, der kan drage fordel af at have en bredere europæisk
målgruppe. Dette tiltag er allerede blevet vel modtaget.
Peter Mygind Leth (Certificeringsudvalg):
Der indgår pt. 13 ”yngre læger” i certificeringsprogrammet. Programmet består af 4 kurser over 3
år, fremover 4 kurser over 2 år.
Sundhedsstyrelsen bakker nu op om oprettelsen af en speciallægeuddannelse i retsmedicin. Der
ses umiddelbart ingen hindringer for at en sådan kan oprettes i indeværende år.
Til spørgsmål fra salen ang. finansiering af specialeuddannelsen, var svaret forbeholdent idet det
kommer til at afhænge af de nærmere detaljer for ordningen.
Til spørgsmål fra salen om oprettelsen af specialet vil medføre bortfald af
certificeringsordningen, var svaret forbeholdent, men dette måtte formodes at ske med tiden.
a. Beretning fra selskabets repræsentation i DANAK og DMS.
Peter Mygind Leth (Rep. i DANAK, sektorudvalget for diagnostiske specialer):
Personaleændringer i DANAK: Formand for sektorudvalget Birger Hesse er ophørt.
Ledende assessor Anne Katrine Bollerup er søgt bort. Anders Hansen er ny ledende
assessor, og Steen Stender er ny formand for sektorudvalget. Retsmedicin har ikke været
diskuteret i sektorudvalget.
Peter Thiis Knudsen (Rep. i DMS)
Medlemmer af de videnskabelige selskaber, der ikke er læger, koster selskabet 100 kr til
DMS til udsendelser og administration. Det blev herunder vendt om denne ekstraudgift
skulle opkræves fra de enkelte medlemmer. Det blev besluttet at Selskabet indtil videre
ville afholde ekstraudgifterne, og at kontingentet evt. ville blive hævet i fremtiden, hvis
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det viser sig at det nuværende ikke er dækkende.
Aflæggelse af det reviderede regnskab fra 2006.
Regnskabet gennemgået af kassereren Michael Hardt-Madsen. Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet kan ses på selskabets hjemmeside under ”For medlemmer… Møder…
Mødeindkaldelser” hvor den ligger som bilag til indkaldelsen til generalforsamling.
For instruktioner vedrørende betalinger af alle slags: Se hjemmeside.
Kassereren sørger for at få implementeret elektronisk fakturering.
Der var derudover følgende kommentarer:
Niels Lynnerup: Er der mulighed for at bruge af overskuddet til at få lavet et elektronisk indeks
over Scandinavian Journal of Forensic Science ? Evt med tiden få digitaliseret hele tidsskriftet ?
Er der mulighed for/opbakning til at lave et legat til ”unge mennesker” i retsmedicin, eller måske
en fond der kunne søges til rejser eller kurser?
Jesper Boldsen: en personlig præmie for en bedrift ville være at foretrække.
Jytte Banner: Gode idéer – en konkurrence kunne også komme på tale. Bestyrelsen vil tage det
op på næste bestyrelsesmøde.
Fastsættelse af kontingent.
Uændret (kr. 200,- årligt)
Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
a. Forretningsorden for uddannelsesudvalg
Fremlagt af Peter Thiis Knudsen. Godkendt uden yderligere bemærkninger.
Valg af Revisorer/Revisorsuppleant
Michael Rasmussen, RGA, RI, KU trak sig fra posten som revisor.
Ole Ingemann Hansen, RI, AU modtog valg som revisor.
Jesper Boldsen, RI, SDU modtog valg som revisorsuppleant.
Birgitte Kringsholm, RI, KU, genopstillede som revisor.
Alle blev valgt enstemmigt uden modkandidater.

Bilag er tilgængelige på selskabets hjemmeside/for medlemmer: www.forensic.dk, glemt
medlemsnummer kan indhentes ved henvendelse til formanden (jb@retsmedicin.au.dk).
Referatet er afsluttet TIR 08/05-2007/ MWL
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