Generalforsamling
Danske Dermato-Venerologers Organisation (DDO)
Generalforsamling afholdes lørdag d. 24. november 2018 ca. kl. 13:00-15:30.
Mødet afholdes i Emil Aarestrup Auditoriet, indgang 50, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital.
Mødet starter efter DDS Årsmøde og frokost (HUSK frokost tilmelding hos
Christina.During.Karlson@rsyd.dk)
Ifm. Generalforsamling serveres frugt kaffe og chokolade.

Endelig dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Formandsberetning
3.Beretning fra nedsatte udvalg
4.Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling (se nedenfor)
5.Aflæggelse af det reviderede regnskab.
6.Valg af bestyrelse – se § 7
7.Valg af revisor(er) og suppleant(er)
8. Regnskab og budget
9.Fastsættelse af kontigent
10.Eventuelt
Tilmelding til generalforsamling: Lisbeth Stauffer Bjerregaard <lisbethbjerregaard@hotmail.com>
senest d. 5-11-2018

Ad punkt 4: Forslag til ændringer til: Normalvedtægt for speciallægeorganisationer
under FAS
Danske Dermato-venerologers Organisation (DDO)
Vedtægterne kan findes på DDO's hjemmeside i deres nugældende ordlyd.
Forslag om ændringer stilles til følgende paragraffer:

I henhold til FAS’ vedtægter § 5, stk. 5, har FAS’ repræsentantskab på mødet den 18.
november 1990 vedtaget nærværende standardvedtægt. Vedtægtens §5 stk. 2. er
revideret på ekstraordinær DDO generalforsamling d.23. januar 2008 og følgende
foreslås til vedtagelse på DDO generalforsamling d. 24. november 2018.
§ 4. Medlemmernes pligter
Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster
samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslutninger. Medlemmer er
forpligtigede til at orientere sig om afholdelse af generalforsamlingens afholdelse via DDO's
hjemmeside og evt. forny e-mail oplysninger hvis advisering ønskes.
§ 5. Generalforsamling
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved
bekendtgørelse på DDO's hjemmeside mindst 4 uger forud, samt ved e-mail advisering til
hvert enkelt aktivt medlem om indkaldelse til generalforsamling og igen i forbindelse med
underretning om dagsordenen, der findes på hjemmesiden, mindst 2 uger forud for
generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den
ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter
meddelelsen bringes på DDO's hjemmeside.
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent, som derefter
leder generalforsamlingen.

§ 7. Organisationens bestyrelse
Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer. Bestyrelsen kan suppleres med 1
ekstraordinært valgt medlem.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling med 3
medlemmer de ulige år og 4 medlemmer i lige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde
sted.
Stk. 4. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt ved, at der på
samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer efter ethvert valg sig selv med en formand, næstformand,
kasserer sekretær, websideansvarlig og en ansvarlig for opdatering af relevante oplysninger for
nynedsatte medlemmer. Bestyrelsen udpeger organisationens repræsentant i FAS’
repræsentantskab og en suppleant for denne.

§ 8. Regnskab
Organisationens regnskabsår går fra 1.11-31.10 og varetages af kasseren. Regnskabet revideres
af en af generalforsamlingen valgt revisor for 2 år – med mulighed for genvalg.
Stk. 2. Pensionerede medlemmer er kontingentfri og har ikke stemmeret ved
generalforsamlingen.
Følgende slettes i de eksisterende vedtægter:
Ændringer i speciallægeorganisationernes vedtægter skal godkendes af FAS’ bestyrelse, jf. FAS’
vedtægter § 7, stk. 3.
Forinden ændringsforslag forelægges til vedtagelse på en generalforsamling i
speciallægeorganisationen, bør der indhentes en forhåndsudtalelse herom fra FAS’ lovudvalg,
jf. FAS’ vedtægter § 12. Når vedtagelse på en generalforsamling er sket, skal
vedtægtsændringen atter forelægges lovudvalget forinden godkendelse i FAS’ bestyrelse.
Generelt: stavefejl rettes.

Ad punkt 6:
Charles Boy Kromann og Ane Ahm Petersen opstiller til bestyrelsen der herved tæller 7
medlemmer som foreslået i de ændrede vedtægter.

