
REFERAT FRA 
 

Ordinær generalforsamling i DFKO 

11/1 2020 kl.  10.00-12.45 

Marienlyst Strandhotel 

Nordre Strandvej 2A 

3000 Helsingør 
 

 

1. Valg af dirigent                         

Bestyrelsen foreslog Jens Hertz som ordstyrer og denne modtog valget. Ordstyreren konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. Der var 

ingen kommentarer til den fremsendte dagsorden. 

 

 

2. Formandsberetning  Frank Pedersen (se særskilt referat) 

 

3. FAPS´ formandskab   Næstformand i FAPS Niels Henrik Nielsen 

 Gennemgik FAPS opgaver, tilbud og organisation for de nytilkomne medlemmer af DFKO 

Understregede vigtigheden af en fortsat proaktiv tilgang til opgaveløsningen i forhold til Danske 
Regioner 
Samarbejde med PLO vigtigt. Opfordrede til lokalt at tage initiativ til samarbejde med PLO, sørge for at 
være tilgængelige for almen praksis 
Ingen dato endnu for gynækologisk modernisering 
Roste DFKO-arrangementet til folkemødet på Bornholm. 
Opfordrede de unge til deltagelse i faglige opgaver  
 
4. Beretning fra nedsatte udvalg.  

DFKO’s repræsentant i:  

 

FAPS’ bestyrelse     Hans Jørgen Knudsen (se særskilt referat) 

 

DSOG’s bestyrelse  Morten Hedegaard (se særskilt referat) 

 

Hindsgavl styregruppe   Jeanette Bing Lauritzen:  

Orienterede om de aktuelle Guidelines. Der henvises i øvrigt til DSOG`s hjemmeside  

 

UEMS/ EBCOG   Alexander Laschke 

Referat fra EBCOG repræsentant Alexander Laschke. Oplæst af formand Frank H Pedersen: 
 
Der har været to EBCOG Council møder i 2019. Vores repræsentant har ikke kunnet deltage p.gr 
dødsfald i familien og sygdom. 

Der gøres opmærksom på, at der er EBCOG kongres i Bergen til maj og det opfordres til at så 
mange af vores kolleger som muligt overvejer at deltage i kongressen. 
 

Efteruddannelsesudvalget  Lisbeth Eriksen  

 Berettede at der har været afholdt 1 vellykket møde om blødning i et kvindeliv nov 19. Vi har et 

velfungerende EFU, og det er sjovt at arrangere møder, og Lisbeth opfordrer DFKO medlemmer til at 

melde sig til gruppen. Normalt holdes 2-3 møder + resten pr mail. Visionen er, at der er en rød tråd i 

dagens program, og at det inkluderer obstetrikere, gynækologer og praksis gynækologer. Fremover vil 

efterårsmødet kun være fredag, da FYGO dagen om lørdag er afskaffet fra 2020. 

 

 

 



Kollegiale netværk ved patientklager  Agnete Vedsted, Astrid Petersen: 

 

 Der har kun været en enkelt henvendelse til gruppen. Det var en telefonsamtale på cirka 20 min. 

Gruppen manglede et medlem efter John Dræby er holdt. Henrik Halvor meldte sig og fik 

forsamlingens bifald. 

 

Kongresudvalget    Morten Ring:  

 

Der er overvejelser i gang om kongresrejse til FIGO i Sidney 2021. Morten opfordrede til at melde 

ind hvis man har ideer til ture. 

 

5. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.                 Ingen indkomne forslag 

 

6. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  Danny Svane:  

 

Danny fremlagde regnskabet som blev godkendt uden forbehold eller bemærkninger 

 

7. Valg af bestyrelse:    

 Følgende personer blev valgt til bestyrelsen og bestyrelsen har herefter ved et bestyrelsesmøde 

umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: 

  

Formand  Frank Pedersen Genvalgt (2 år)  

 

Næstformand   Henrik Lajer   Valgt (1 år)  

 

Menigt medlem  Lisbeth Elving Valgt (2 år) 

 

Sekretær   Gitte Bennich Valgt (2 år) 

 

Kasserer   Sanne Aaby  (1 år) 

 

Suppleant   Jeannette Bing Lauritzen Valgt  

 

Associeret medlem DSOG Morten Hedegaard Sidder valgperioden ud. 

   

Danny Svane blev af generalforsamlingen udpeget til at blive valgt til DSOG`s bestyrelse ved 

dennes generalforsamling i april måned 2020 (i stedet for Morten Hedegaard) 

 

Associeret medlem FAPS Hans Jørgen Knudsen Sidder valgperioden ud. 

 

Morten Hedegaard blev af generalforsamlingen udpeget til at være den person som DFKO 

bestyrelsen indstiller til valg til  

FAPS bestyrelsen ved valget i foråret 2020 (i stedet for Hans Jørgen Knudsen) 

 

Indstillingen fulgte efter tæt valg mellem to kandidater. Ved valget fik Morten Hedegaard 25 

stemmer og Lise Schleiss 20 stemmer. 

Pernille Lassen, Lise Schleiss og Danny Svane ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 

Hans Jørgen Knudsen ønskede ikke genvalg til FAPS bestyrelsen 

 

 

8. Repræsentanter i diverse udvalg: 

 
Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til at opstille til FAPS' repræsentantskab, heraf 1 til at opstille 

til FAPS' bestyrelse: 

 

Morten Hedegaard     Valgt til FAPS bestyrelsen 

 



Helle Kirkeby     Genvalgt til repræsentantskabet 

 

Hans Jørgen Knudsen    Valgt til repræsentantskabet 

 

 

Hindsgavl styregruppe:  Jeanette Bing Lauritzen Genvalgt 

 

UEMS/ EBCOG: Alexander Laschke                       Genvalgt 

 

Efteruddannelsesudvalget: Lisbeth Eriksen   Genvalgt 

   

            Kollegiale netværk ved patientklager: Astrid Petersen, Agnete Vedsted-Jakobsen, Henrik 

Halvor   Valgt 

 

Kongresudvalget: Morten Ring                                              Fortsætter 

 

HPV-udvalg: Danny Svane, Charlotte Floridon, Helle Kirkeby     fortsætter 

 

Udvalg for presse og sociale medier: Formanden, Danny Svane, Charlotte Floridon, 

webmasteren   fortsætter 

 

            Revisor Anne Lene Bülow   Genvalgt    

            Revisorsuppleant  Henriette Jensen  Valgt   

 

     

9. Redegørelse for budget     

Danny Svane redegjorde for budgettet som blev godkendt med kommentarer til værdien af 
internationale møder samt folkemødet. Bestyrelsen lovede at vurdere begge relationer kritisk. 

 

 

 

10. Fastsættelse af kontingent.    Kontingentet uændret. Vedtaget 

 

11. Eventuelt: Lisbeth Eriksen foreslog at bestyrelsen skulle overveje om EBCOG repræsentationen 

stadig er relevant for DFKO, og at man efter en debat ved næste generalforsamling skal stemme om 

eventuel udmeldelse. 

 

Der blev efterlyst mere gennemsigtighed i hvilke aftaler der er i forhold til vedligeholdelsen af 

DFKO-hjemmesiden.  Specielt i forhold til korrekt regnskabsføring. 

 

Bestyrelsen fik gentagne opfordringer til at undersøge mulighederne for eksklusion af medlemmer, 

der eventuelt vedvarende optræder illoyalt. 

 

Referenter: Henrik Lajer og Hans Jørgen Knudsen 

 

Referatet godkendt d. 22/1-20 Jens Hertz 

 

 

 

 

 

 


