Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2018
ODEON kongrescenter, Odense. Den 24. januar 2018 kl. 16.15-17.00

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB).
BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt trods
problemer med at få dagsorden ud til tiden pga. problemer hos LVS. Dagsorden har været
tilgængelig på hjemmesiden.

2.

Formandens beretning
Beretningen omhandler perioden fra januar 2017 til januar 2018.
Dansk Radiologisk Selskab har 740 medlemmer. Heraf 713 ordinære lægelige medlemmer
(inklusive ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 21
korresponderende medlemmer. (Tallene er med forbehold for fejl i listen fra LVS.)
Formandens beretning blev uddelt og gennemgået kort. Den bliver tilgængelig på
hjemmesiden.
Der blev opfordret til at man melder sig til nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Formanden gav tak til medlemmer af udvalg og specialeselskaber og tak til afgående
redaktør for medlemsbladet.
KRN fortalte om valget af Arnulf Skjennald som æresmedlem af DRS primært pga. hans
virke i ACTA Radiologica.
Også tak til bestyrelsen og 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.
Repræsentanterne fik mulighed for at uddybe og tilføje til beretningen:
UEMS – Annika Langkilde berettede at UEMS har fået større indflydelse end tidligere.
Nordisk forening: Birthe Højlund Bech fortalte om legat til nordisk fellowship og fortalte
om Nordisk kongres i 2019 - kongressproget bliver på engelsk.
Uddannelsesudvalget - Elisabeth Albrecht-Beste fortalte om at der bliver yderligere
besparelser på hoveduddannelseskurserne.

CME – udvalgets fremtidige berettigelse skal overvejes. Bestyrelsen ville undersøge dette.
KUR – Elisabeth Albrecht-Beste fremhævede at kommer 2 nye stillinger om året i øst 1 i
nord.
Beretningerne blev godkendt

4.

Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Se DRS årsregnskab 2017 og budget 2018.
Kasserer TB gennemgik regnskabet og nævnte at udgifterne til GF var meget store pga
porto til at sende GF referat og vedtægter ud. Det ændrer sig fremover da det fremover
bliver sendt ud pr mail eller bliver slået op på hjemmesiden. Investeringskontoen der blev
besluttet sidste år har givet et afkast på 30.000. Mindre underskud fra årsmødet 2017 –
det er lidt dyrere at være i Århus end Odense.
Spørgsmål om hvordan de investerede penge er placeret – lavrisiko papirer via LPB.
Årsmøderegnskabet var tilgængeligt på papir.
Regnskabet er godkendt af kritisk revisor
Regnskabet blev godkendt.

5.

Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent
TB gennemgik kort budgettet.
Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentet.
Budgettet og kontingentet blev vedtaget.

6.

Rettidigt indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

7.

Valg til bestyrelsen og ny formand.
Bestyrelsesposter på valg:
Bestyrelsesmedlem: Anette Koch Holst genopstiller
Suppleant: Martin Lundsgaard Hansen opstiller
Alle blev valgt uden modkandidater

8.

Valg til udvalg og repræsentationer
ESR Education Committee
Mette Ramsdal Poulsen – genopstiller (2018-2020)

ESR Quality, Safety and Standards Committee
Annika Langkilde – genopstiller (2018-2020)
ESR Research Committee
Kristoffer Lindskov Hansen – genopstiller (2018-2020)
Alle blev valgt uden modkandidater
9.

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

10.

Eventuelt.
Lone Morsel-Carlsen roste DRS hjemmeside.
KRN takkede for god ro og orden

Referent: Thomas S. Vejborg (sekretær DRS)

