Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2019
Den 17. januar 2019 kl. 16.00-17.00 i Mærsk-tårnet, Københavns Universitet, rum 07-15-92 (15.sal),
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB).
BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dagsorden har været tilgængelig på hjemmesiden.
Der var 44 til stede til generalforsamlingen.

2.

Formandens beretning
Beretningen omhandler perioden fra januar 2018 til januar 2019.
Dansk Radiologisk Selskab har 772 medlemmer. Heraf 749 ordinære lægelige medlemmer
(inklusive ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 17
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 fortalt kort om den kommende Nordiske Kongres 22.-24. Maj 2019 og DRS legater
hertil.
Der blev opfordret til at man melder sig til nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Formanden gav tak til medlemmer af udvalg og specialeselskaber og tak til redaktørerne
for medlemsbladet. Også tak til arrangørgruppen bag årsmødet, med Birthe Højlund
Bech(BHB) og Michael Bachmann Nielsen (MBN) i spidsen.
Der har været møde med styrelsen for patientsikkerhed hvor vi bl.a. gjorde opmærksom
på de specielle problemstillinger der er i radiologien, bl.a. at billedmaterialet er
tilgængeligt i lang tid efter undersøgelsen og det dermed er nemt at gå tilbage i tiden og
se ting i bagklogskabens klare lys.
Alle fuldt betalende medlemmer af DRS bliver også automatisk medlem af ESR.
DRS fylder 100 år i november 2020 – og der er et ønske om at der kommer en
arbejdsgruppe til fest i denne anledning.
Kristina Rue Nielsen (KRN) går af som formand og takkede for det gode samarbejde hun
har haft med bestyrelsesmedlemmer og arbejdsgrupper sin tid som formand.
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:
KRN fortalte om ESR og nævnte bl.a. at der på mødet blev talt om rekrutteringen til
radiologien og at vi i DRS allerede har indført stort set alle de tiltag der blev foreslået.
Desuden blev der nævnt de forskellige tidsskrifter ESR står for.
MBN nævnte at kontingentet til International Society of Radiology er penge ud af vinduet,
da vi i rigtig mange år ikke har fået noget som helst ud af vores medlemskab.
Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi: BHB fortalte om NCR2019 og at Nordic Society
fylder 100 år. Som tidligere tilbydes fellowships til yngre radiologer - kan søges som anført
på hjemmesiden: http://www.nordicradiology.eu/fellowship
Japaneese Society of Radiology – Kyoko fortalte om at hun og Finn trækker sig og der er 3
nye kandidater. Selskabet skal stå for Kongres i Danmark i 2026. Der blev fortalt om
udveksling mellem DK og Japan og der blev opfordret til at yngre radiologer også tager på
udveksling i Japan.
LVS – BHB fortalte at der kan læses en beretning/referat fra generalforsamlingen, som hun
ikke kunne deltage i, på LVS hjemmeside: http://selskaberne.dk/
Uddannelsesudvalget - Elisabeth Albrecht-Beste (EAB) fortalte kort om den fortsatte
pengenød.
Efteruddannelsesudvalget – MBN fortalte om NCR-2019 og at planlægningen af årsmødet
2020 så småt er begyndt.
KUR – EAB fortalte at der kommer ny dimensioneringsplan i 2020 – vi håber på flere
stillinger.

4.

Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2018
Se DRS årsregnskab 2018 og budget 2019.
Kasserer TB gennemgik regnskabet.
Der blev fortalt om at investeringskontoen er svær at bogføre og at den i år har givet et
underskud.
(Underskuddet var på 10.769kr; beløbet er ikke fremlagt på generalforsamlingen, men
udregnet efterfølgende – det vil blive inddraget i næste års regnskab)
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.
Vedtægtsændringer: Foreslået af DRS bestyrelse:
§4.3: Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved
udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være
offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før
generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens
kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på
selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag
fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive
indkomne forslag skal være udsendt fx på e-mail til medlemmerne og
offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før
generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning
om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.
Ændringsforslag:
§4.3: Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved
udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være
offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før
generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens
kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på
selskabets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag
fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive
indkomne forslag skal være offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest en uge før
generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning
om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
§10.3: Hovedkursuslederen vælges på generalforsamlingen for 4 år, og
kan genvælges én gang. Der vælges samtidig en suppleant.
Ændringsforslag:
§10.3: Hovedkursuslederen vælges på generalforsamlingen for 4 år, og
kan genvælges. Der vælges samtidig en suppleant.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
•

DRS 100 år november 2020 - Vi ønsker at der bliver holdt en fest betalt af
DRS formue.
Der blev spurgt til om hvor mange penge der skal være tilbage til buffer til
årsmøder – BHB sagde at der skulle være 500.000kr
Der blev spurgt hvor mange penge man ville bruge på festen – et forslag var
1000kr pr mand plus et lille tilmeldingsgebyr.

7.

Valg til bestyrelsen og ny formand.
Bestyrelsesposter på valg (2019-21):
Formand: Kristina R. Nielsen (fratræder), Charlotte Trampedach (opstiller)
Bestyrelsesmedlem: Thomas Vejborg (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem: Thomas Bjerre (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Trampedach fratræder), Kristina R. Nielsen (opstiller
et år)
Alle blev valgt uden modkandidater

8.

Valg til udvalg og repræsentationer
Valgperiode 2019-2023
European Society of Radiology (ESR) – (2019-2023)
Annika Langkilde (fratræder), Charlotte Trampedach (opstiller)
Kristina Nielsen (genopstiller)
Lars Larsen (fratræder), Thomas Bjerre (opstiller)
Thomas Vejborg (s) (opstiller)
National Societies Committee (2019-2023)
Kristina Nielsen (fratræder), Charlotte Trampedach (opstiller)
Radiology Trainees Forum (2019-2023)
Tina Bødker Madsen (fratræder), Rozh Al-Mashhadi (opstiller)
Karen Lind Gandrup (s) (fratræder), Morten Sejer Hansen (opstiller)
International Society of Radiology (2019-2023)
Michael Bachmann Nielsen (fratræder), Martin Lundsgaard (opstiller)
Birthe Højlund Bech (fratræder), Anette K. Holst (opstiller)
Kristina Rue Nielsen (genopstiller)
Nikolaj Borg Mogensen (fratræder), Thomas Bjerre (opstiller)
Scandinavian Japaneese Radiological Society (2019-2023)
Finn Mathiesen (fratræder), Søren Rafelsen (opstiller)
Gina Al-Farra (opstiller)
Kyoko Sakata Rasmussen (s) (genopstiller)
Gencay Gül (s) (opstiller)
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
(Tidl. Dansk Medicinsk Selskab) (2019-2023)
Birthe Højlund Bech (fratræder), Thomas Vejborg (opstiller)
Vibeke Løgager (genopstiller)
Annika Langkilde (genopstiller)
Kristina Rue Nielsen (genopstiller)
Nikolaj Borg Mogensen (fratræder), Thomas Bjerre (opstiller)
Thomas Bjerre(s) (fratræder), Anette Koch Holst (opstiller)
Efteruddannelsesudvalget (2019-2023)
Michael Bachmann Nielsen (genopstiller)
Birthe Højlund Bech (genopstiller)
Kristina Rue Nielsen (genopstiller)

Kristoffer Lindskov Hansen (genopstiller)
Thomas Bjerre (fratræder), Jonathen Carlsen (opstiller)
Martin Lundsgaard Hansen (genopstiller)
Acta Radiologica (2019-2023)
Anne Grethe Jurik (genopstiller)
Michael Bachmann Nielsen (s) (genopstiller)
CME udvalg (2019-2023) - foreslår udvalget udvidet til to personer
Niels Skovgaard (fratræder), Kristoffer L. Hansen og Kristina R. Nielsen (opstiller)
Koordinerende Uddannelsesråd (2019-2023)
Elisabeth Albrecht-Beste (formand) (genopstiller)
Arne Lücke (genopstiller)
Mette Ramsdal Poulsen (genopstiller)
Susanne Sletting (fratræder), Dorte Stærk (opstiller)
Pernille Greisen (genopstiller)
Rikke Norling (YL) fratræder - Aska Drljevic-Nielsen (YL) (opstiller)
Uddannelsesudvalget (2019-2023)
Elisabeth Albrecht-Beste (genopstiller)
Mette Ramsdal Poulsen (s) (genopstiller)
The European Union of Medical Specialist – Radiology Section (UEMS) (2019-2023)
Annika Langkilde (genopstiller)
Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR) (2019-2023)
Birthe Højlund Bech (fratræder pr 1.6.2019), Kristoffer L. Hansen (opstiller)
Michael Bachmann Nielsen (genopstiller)
Kristoffer L. Hansen (s) (fratræder)
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.
Philip Hansen – spurgte til økonomien – når underselskaberne holder kurser mangler de at
nogen kautionerer for evt. underskud. KRN stillede spørgsmålet videre til salen og der var
overvejende positiv stemning specielt for at støtte uddannelsen men der skal også være et
loft over hvor meget DRS kan komme til at stå med som efterregning. Det blev nævnt at
underselskaber tidligere er kommet i problemer med lignende garantier. Der blev
foreslået at bestyrelsen mod et realistisk budget kunne give en underskudsgaranti. –
Bestyrelsen arbejder videre med et forslag til næste generalforsamling.
BHB takkede for god ro og orden
Dansk Radiologisk Selskab var efterfølgende vært for møder i underselskaberne og
middag.

Referent: Thomas S. Vejborg (sekretær DRS)

