Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2017
Hotel Radisson Blue Scandinavia, Aarhus , Den 25. januar 2017 kl. 16.30-18.00

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB).
BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

2.

Formandens beretning
Beretningen omhandler perioden fra januar 2016 til januar 2017.
Dansk Radiologisk Selskab har 740 medlemmer. Heraf 707 ordinære lægelige
medlemmer (inklusive ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6
æresmedlemmer og 7 korresponderende medlemmer.
I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden:
Jørgen Fog
Født 20.01.1926
Død 28.03.2016
Sven Winther Topp
Født 10.10.1945
Død 01.05.2016
Katja Krabbe
Født 25.03.1960
Død 01.06.2016
Hans Henrik Holm
Født 16.09.1931
Død 24.07.2016
Sven Erik Fischer Dettmer Født 07.02.1948
Død 19.01.2016
Forsamlingen mindes vores kolleger i et øjebliks stilhed.
Formandens beretning blev uddelt og gennemgået kort. Den bliver tilgængelig på
hjemmesiden.
Formanden bemærkede at i fremtiden vil DRS i større stil udsende informationer,
referater, indkaldelser mm. ud pr. e-mail frem for post.
Formanden gav tak til medlemmer af udvalg og specialeselskaber og takkede den
siddende bestyrelse og Elisabeth Albrecht-Beste(EAB) der har valgt at stoppe.
Også tak til arrangørgruppen bag årsmødet, med Birthe Højlund Bech(BH) og
Michael Bachmann Nielsen (MBN) i spidsen.
Beretningen blev godkendt.

3.

Beretning fra udvalg
Beretningerne forelå skriftligt ved generalforsamlingen og vil desuden blive trykt
i medlemsbladet og fremgår af vores hjemmeside.
International Society of Radiology:
Kommentar fra MBN om at der ikke har været kontakt fra ISR i 2015 eller 2016 og
at de tidligere ikke har ville have at kongressen kom til Europa
NFMR:
BH reklamerede for Nordisk Kongres 2017: http://ncr2017.is/

ACTA:
Kommentar fra Thomas Bjerre (TB) at der aktuelt er problemer med at logge på
og at der arbejdes på det.
Uddannelsesudvalg:
EAB fortalte kort om udfordringen med besparelser på
hoveduddannelseskurserne.
Efteruddannelsesudvalg:
MBN fortalte om planlægningen af årsmødet inkl. sociale arrangementer og
hvordan der efterfølgende evalueres med udstillerne om hvad der kan gøres
bedre.
Vi er i år 3 selskaber samlet – der er overvejelser om Patologerne også skal være
med.
Koordinerende uddannelsesudvalg:
EAB nævnte at der kommer mange nyuddannede lige nu, så det er vigtigt at
reklamere og rekruttere, så vi kan få de bedste til specialet.
Beretningerne blev godkendt
4.

Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2015
Se DRS årsregnskab 2016 og budget 2017.
Regnskabet er godkend af kritisk revisor
TB gennemgik regnskabet. Posten med legater er i år både for 2015 og 2016, da
legaterne for årsmøderne begge er opkrævet i 2016.
Ny hjemmeside til DRS-uddannelse – pris 10.000 kr. Martin Lundsgaard laver den
og bliver webmaster efterfølgende.
Der er overskridelse af budgettet for medlemsbladet – pga. øget pris på porto.
TB fortalte om de øvrige medlemsinitiativer bestyrelsen har sat i søen bl.a.
Imaios e-anatomy, fuldt medlemskab til ESR og fra foråret middag til de nye
hoveduddannelseslæger ved første kursus.
Dirgenten roste bestyrelsen – bla for nye initiativer som imaios og middag til nye
læger.
Den samlede formue bliver igen i år øget pga. overskud fra årsmødet, men
KRN bemærkede at vi har brug for en stor formue som buffer når vi selv skal stå
for Nordisk Kongres om 2 år. MBN støttede at vi skal have en stor formue for at
kunne afholde nordisk kongres.
Regnskabet blev godkendt.

5.

Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent
TB gennemgik kort budgettet.
I budgettet er indarbejdet et afkast på 25.000 som er forudsat at
vedtægtsændringerne om investering af formuen bliver vedtaget.
Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentet.
Budgettet og kontingentet blev vedtaget.

6.

Rettidigt indkomne forslag.

1.

Indstillet af DRS bestyrelse:
Overordnet er vedtægterne mhp. at føre dem ajour. Herudover er det
vigtigste ændringsforslag at bestyrelsen får mulighed for at investere op til
halvdelen af foreningens formue i lavrisiko-investeringspapirer, med det
formål at få lidt ud at de mange penge vi i foreningen har stående på
kontoen.
Fra salen kom der kommenrater om vedtægtsændringen om investering at
der er fortilfælde i andre af specialeselskaberne og forreningerne.
TB bemærkede at pengene ikke er bundet mere end 1 hverdag.
Der var spørgsmål om der var noget skatte-teknisk vi skulle være
opmærksom på – TB oplyste at der er undersøgt og det er der ikke.
Tina Bødker spurgte hvorfor bestyrelsen vil slette det at næstformand og
formand tilstræbes ikke at være på valg samtidig – baggrunden er at
næstformanden sjældent bliver formand og at reglen derfor skaber
begrænsninger, men ikke fordele.
25 til stede
23 for
2 stemte ikke
Vedtægtsændringerne er vedtaget.

2.

Indstillet af Tina Bødker Madsen, 1.reservelæge, Røntgen og Skanning,
AUH(Nørrebrogade) og Arne Lücke, uddannelsesansvarlig overlæge Røntgen og
Skanning, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade.

Der ønskes en større tilstedeværelse og indflydelse af yngre læger i
beslutningerne i det koordinerende uddannelses råd. Og få flere inputs fra
de forskellige dele af landet.
Nu er der en måske to yngre læger ud af 6 medlemmer i rådet. Med
forslaget vil der være 3 yngre læger ud af 7 medlemmer.
EAB talte som formand for KUR og fortalte om historien og arbejdsopgaverne
samt strukturen for KUR og fortalte at de (fraset Arne Lücke) har holdningen
at rådet fungerer fint som det er og flere medlemmer af rådet vil gøre det
sværere at nå frem til konstruktive resultater. Endvidere er der mange af de
arbejdsopgaver rådet har der ikke er relevante for yngre læger og der er
allerede repræsentanter for de yngre læger i de regionale råd.
Der var kommentarer for og i mod forslaget fra salen.
Der var forslag om man kunne invitere yngre læger 1-2 gange om året for at
få de input der efterlyst – EAB ville taget det med til KUR.
Bestyrelsen bakker op om KUR’s holdning og støtter ikke forslaget.
Afstemning
4 for
11 imod
8 hverken for eller imod
Vedtægtsændringen blev ikke vedtaget.
Fra salen kom forslag om dannelse af en fælles forening af yngre radiologer
der belyser de yngre radiologers holdninger og ønsker.
7.

Valg til bestyrelsen og ny formand.

Bestyrelsesposter på valg:
Formand: Kristina Rue Nielsen – genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Elisabeth Albrecht-Beste fratræder – bestyrelsen foreslår
Charlotte Trampedach.
Bestyrelsesmedlem: Thomas Vejborg – genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Thomas Bjerre – genopstiller
Alle blev valgt uden modkandidater
Suppleant: Charlotte Trampedach fratræder ved indvalg i bestyrelsen
Ingen kandidater til suppleantposten
8.

Valg til udvalg og repræsentationer
Ingen valg i år.

9.

Valg af revisor og -suppleant
DRS foreslår: Nikolaj Borg Mogensen og Anna Rosted (suppl.)
Begge genvalgt uden modkandidater.

10.

Eventuelt.
KRN fortalte om valget af Karen Damgaard som æresmedlem af DRS
Vagtarbejde – hjemmearbejdsplads – telefonopkald takseres på tid mens arbejde
takseres påbegyndt pr time – ønske fra Elisabeth Lassen om at DRS bliver
involveret. Bestyrelsen påpegede at det ikke er en opgave for DRS men en
fagforeningsproblematik og evt kunne være en problemstilling for Danske
Radiologers Organisation.
Tina Bødker påpegede det uheldige i at DUDS og DRS GF var samtidig.
KRN takkede for godt ro og orden
Referent: Thomas S. Vejborg (sekretær DRS)

