
 
DOPS’ Årsmøde 2008 

Kære DOPS-medlem.  
 
Som I er bekendt med, og som besluttet på sidste generalforsamling, så afholder vi i 
år ekstraordinært vort årsmøde og den dertil hørende generalforsamling sammen med 
Dansk Fysisk Selskab (DFS). Jeg har her vedlagt en officiel indkaldelse til 
Generalforsamlingen, hvor jeg henleder opmærksomheden på muligheden for at 
indsende eventuelle forslag til dagsordenen til mig. Jeg har ligeledes vedlagt en 
foreløbig plan med de inviterede foredragsholdere, der selvsagt er fælles for DFS og 
DOPS.  
 
Tilmelding kan ske direkte på Hotel Nyborg Strands hjemmeside: 
http://www.nyborgstrand.dk/index.cfm/modul/arrangement/sider/?lang=1 
Beløbet er kr. 2500,- for medlemmer medens studerende kan få rabat. Der er flere 
forskellige kategorier for tilmelding, således som det fremgår af hjemmesiden. 
Specielt for dette års møde, er der mulighed for at opnå friplads for ikke-lønnede 
studerende medlemmer. Benyt jer af denne mulighed og videregiv oplysningen til de 
studerende, I har kontakt med. Det giver de studerende en god mulighed for at få 
kontakt med andre ligesindede, og selskabet en mulighed for at få flere medlemmer. 
Beløbet dækker både overnatning, måltider samt deltagelse i Årsmødet. For alle 
gælder, at der ikke skal betales, dersom man kun deltager i DOPS’ generalforsamling. 
 
Igen i år uddeler vi to, om ikke tre priser. DOPS-prisen er vor ældste og højt 
estimerede pris. De nærmere kriterier for prisen og format for indstilling er vedlagt. 
Alle kan komme med forslag til prismodtagere, og foretage en egentlig indstilling. 
 
DOPS’ juniorpris vil i lighed med sidste år blive uddelt på Årsmødet. Der er udpeget 
en stribe kontaktpersoner på institutterne til at koordinere og finde frem til den, de 
finder bør have årets pris. Kommissorium for tildeling kan findes på vor hjemmeside: 
http://www.dops.dk/dops/dops_award.php#DOPS%20Prisen 
 
Der vi være gode muligheder for at bidrage både med mundtlige indlæg i DOPS’ 
sessioner, hvorfor jeg tilskynder alle, til at bidrage. Dette er en mulighed for os alle til 
at delagtiggøre andre medlemmer om vore bidrag til feltet; og her tilskynder jeg ikke 
blot medlemmer fra institutterne til at bidrage, men også vore industrielle 
medlemmer. Forslag til mundtlige indlæg sendes til mig i form af et kort abstract, 
gerne med en illustration, inden den 5. juni. Bidrag i form af posters kan ligeledes 
sendes til mig med en kort abstract. Vi har besluttet, at poster-bidrag kan indsendes 
lige op til mødets afholdelse. Igen i år vil der være en pris for den bedste poster. Vi vil 
i år uddele et program for indlæggene samt dagsorden for Generalforsamlingen; et 
trykt program med abstracts vil være til rådighed på vor hjemmeside og vil løbende 
blive opdateret.  
 
På gensyn  
Steen G. Hanson (Formand)



 
DOPS’ Årsmøde 2008 

 
Årsmøde afholdes tirsdag den 17. og onsdag den 18. juni på Hotel Nyborg 
Strand med Generalforsamling onsdag den 18. juni 2008. 
 
Generalforsamlingen afholdes på anden-dagen af det fælles Årsmøde for Dansk Optisk 
Selskab og Dansk Fysisk Selskab. 
 
DOPS Generalforsamling den 18. juni 10:45 – 12:30 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Valg af formand for 2009 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
7. Diskussion af mødeinitiativer i 2009 
8. Godkendelse af regnskab for 2007 
9. Fremlæggelse af budget for 2008 og 2009 
10. Valg af to revisorer 
11. Orientering om DOPS NYT 
12. Orientering om DOPS’ Web 
13. Indkomne forslag 
14. Eventuelt 
 
Ifølge DOPS’ vedtægter er formanden på valg hvert år, men kan genvælges. Den 
nuværende formand (Steen G. Hanson) genopstiller. Bestyrelsesmedlemmer er på valg 
hvert andet år, og suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år.  
I år er Kent Mattsson og Kasper Paasch på valg som bestyrelsesmedlemmer. Alle 
genopstiller. 
Peter Lichtenberg, Finn Mengel og Mike van der Poel er på valg som suppleanter. Alle 
tre genopstiller.  
Andre forslag til opstilling af ny formand eller medlemmer/suppleanter bedes meddelt 
Steen G. Hanson, (tlf. nr.: 4677 4504, fax nr.: 4677 4565, e-mail 
(steen.hanson@risoe.dk) inden den 12. juni 2008. 
Som revisorer opstilles Torben Jacobsen, Ibsen Photonics, og Mads Sckerl, Grundfos. 
12:00-12:30 Uddeling af DOPS-prisen samt modtagerens præsentation. 
 
Program udsendes senere og vil blive tilgængeligt på www.dops.dk. 
 
På gensyn 
 
Steen G. Hanson, Formand 
 
Foreløbig plan for DFS/DOPS Årsmøde 2008 som diskuteret med DFS’ bestyrelse 
den 8. april 2008 og med DOPS’ bestyrelse den 11. april 2008.  
 
Tuesday  17 June 
 



 
11:00 Welcome 
11.15 Andre Geim (Plenary) 
12.00 Demetri Psaltis (Plenary) 
12:45 Lunch  
14:15 Section session I DOPS 
15:45 Coffee, exhibition and posters I 
16:45 Section Session II DOPS 
18:15 Dinner 
20:15 After-dinner talk: John Renner Hansen 
21:15 -? Beers, exhibition and posters II 
 
 
Wednesday 18 June 
 
9:00 Philippe Grangier (Plenary)  
9:45 Steen Hannestad (Plenary) DOPS 
10:30 Coffee (rooms should be left at 11:00) 
10:45 Section session III DOPS Generalforsamling 
11:30 DFS generalforsamling DOPS Generalforsamling 
12:30 Lunch 
13:30 Section IV DOPS 
15:00 Awards 
15:15 Lene Hau Vestergaard (Plenary) 
16:15 End of meeting 
 
 



DOPS-prisen 
 

DOPS-prisen er Dansk Optisk Selskabs hæderspris til en yngre forsker, 
udviklingsingeniør eller anden person, som har ydet en ekstraordinær indsats inden 
for det optiske område. DOPS prisen består af et diplom og en check på 6000 kr., der 
overrækkes ved en højtidelighed på DOPS' årsmøde d. 18. juni  2008 på Hotel 
Nyborg Strand.  
 
Hensigten med DOPS-prisen er at give en anerkendelse til en person, der gennem de 
senere år har udmærket sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for 
optikken i Danmark, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hver institution eller 
virksomhed indstiller (eller genindstiller) mindst en kandidat hvert år.  
 
Det er en betingelse, at kandidaten højst fylder 35 år i uddelingsåret, og at kandidaten 
stadig er aktiv inden for dansk optik.  
 
Prisen er foruden en anerkendelse af hidtidige resultater samt en opmuntring til det 
videre arbejde inden for dansk optik. Man kan indstille en person til prisen ved at 
sende en anbefaling fra mindst to medlemmer af DOPS. Med anbefalingen skal følge: 
Begrundelse for indstilling til DOPS prisen, beskrivelse af aktuelle arbejdsområder, 
kort beskrivelse af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund og karriereforløb incl. 
C.V., liste over vigtigste publikationer/patenter (maksimalt 10), eventuelt vedlagt 
udvalgte reprints. Indstilling og dokumentation skal inden den 1. juni 2008 
fremsendes til:  
 
Steen G. Hanson 
Fotonik DTU, OPL-128 
P.O. Box 49 
4000 Roskilde 
Mrk. "DOPS-pris 2008" 
 
Telefon 4677 4504 
Telefax 4677 4565 
E-mail: steen.hanson@risoe.dk 
 
 
Et kvalificeret bedømmelsesudvalg, som er nedsat af bestyrelsen, tildeler suverænt 
prisen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Steen G. Hanson 
(Formand) 
 


