
 
 

Indkaldelse til 
Ordinær generalforsamling i DFKO 

 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation DFKO. 
 
Generalforsamlingen finder sted: 
                   

Lørdag d. 14.1.2023 kl. 10.00-13.00. 
 

Marienlyst Strandhotel 
Ndr.Strandvej 2, 3000 Helsingør 

 
 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.  
Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag vil blive bekendtgjort på offentliggjort på DFKOs 
(DFKO.dk) og DSOGs hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen. 
 
 
1. Valg af dirigent.  
2. Formandsberetning. Henrik Lajer. 
3. FAPS´ formandskab 
4. Beretning fra nedsatte udvalg.   

DFKO’s repræsentant i:  
 
DSOG’s bestyrelse. Frank H. Pedersen. 
FAPS. Lisbeth Elving. 
Hindsgavl styregruppe. Christina Damsted og Anne Bjerre. 
Efteruddannelsesudvalget. Anne Lene Bulow. 
Kollegiale netværk ved patientklager. Agnete Vedsted og Astrid Petersen. 
 

5. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.  
• DFKO: 

Der stilles forslag om et årligt honorar til formanden for DFKO som kompensation for den 
betydende nedgang i klinikdriften, som posten medfører som følge af mødeaktivitet.  
Beløbet kan udbetales af en eller flere gange og første gang efter vedtagelsen.  
 

• Lise Scleiss foreslår:  
At DFKO indstiller til, at ydelserne 3118 og 3218 om labiakirurgi omformuleres, så de kun 
omhandler rekonstruktion og ikke resektion, og at DFKO sammen med DSOG i stedet 
arbejder for, at lovgivningen ændres, således at kosmetisk labiakirurgi bliver lovligt for egen 
regning, som det f.eks. er i Sverige og mange andre lande. 

 
6. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Danny Svane. 

 
7. Valg af bestyrelse, medlemmer vælges for 2 år, 2 på valg i lige år, 3 de ulige år.  

 
Henrik Lajer er på valg , genopstiller. 
Sanne Lorentzen er på valg, genopstiller ikke. 
Jeannette B Lauritzen genopstiller 
 

8. Forslag af repræsentanter i div. udvalg: 



 
DSOG repræsentant vælges for to år i lige år.  
FAPS: I lige år udpeger generalforsamlingen 3 medlemmer til at opstille til FAPS' repræsentantskab, 
heraf 1 til at opstille til FAPS's bestyrelse: Lisbeth Elving, Danny Svane, Helle Kirkeby, ikke på valg. 
 

   Hindsgavl styregruppe vælges for 2 år i lige år: Christina Damsted, ikke på valg. 
 
   Efteruddannelsesudvalget vælges for 2 år i lige år: Anne Lene Bulow, ikke på valg. 
 
   Kollegiale netværk ved patientklager 3 medlemmer: Agnete Vedsted Jacobsen, Astrid Petersen. 
 
   Udvalg for presse og sociale medier: Henrik Lajer, Charlotte Floridon, Danny Svane, webmasteren. 
 
   Valg af revisorer og revisorsuppleanter vælges for et år  Anne Lene Bulow og Henriette Jensen.  
 

9. Redegørelse for budget. Danny Svane 
 

10. Fastsættelse af kontingent. Danny Svane 
 

10.  Eventuelt  
 

 
På bestyrelsen vegne 
 
Henrik Lajer 
 


