Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2020
29. januar 2020, kl. 16.45-17.30
Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB), der for en sidste gang stiller op som dirigent.
BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Dagsorden har været tilgængelig på hjemmesiden.
Der var 28 til stede til generalforsamlingen.

2.

Formandens beretning
Beretningen omhandler perioden fra januar 2019 til januar 2020.
Dansk Radiologisk Selskab har 784 medlemmer. Heraf 761 lægelige medlemmer (inklusive
ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 17
korresponderende medlemmer. I det forløbne år er 1 DRS medlem afgået ved døden. Der
er meldt ca. 70 nye medlemmer ind i DRS i løbet af 2019.
Formandens beretning blev refereret og bliver tilgængelig på hjemmesiden.
Der blev reklameret for vores 100 års fødselsdagsfest den 7. november 2020.
Beretningen blev godkendt.
Formand Charlotte Trampedach inviterede repræsentanter fra de nystiftede AI og DECTudvalg til kort at fortælle om formålet med udvalgene.
Michael Brun Andersen fortalte om hvad formålet med AI udvalget var. Et af
hovedformålene er at følge udviklingen i AI & radiologi tæt og være med til at sætte
dagsordenen på området, frem for et blive overrumplet andet steds fra.
Felix Müller fortalte lidt om formålet med DECT-udvalget. Bl.a. om kvalitetssikring af DECT
på tværs af landet, hvordan laver vi anbefalinger til navngivning af de forskellige serier og
hvilke serier der anbefales til forskellige problemstillinger.

3.

Beretning fra udvalg
Beretningerne forelå skriftligt ved generalforsamlingen og vil desuden blive trykt i
medlemsbladet og fremgå af vores hjemmeside.
Repræsentanterne fik mulighed for at uddybe og tilføje til beretningen:
ESR National Societies Committee: Formand Charlotte Trampedach fortalte kort om
mødet i Genoa i novemder 2019 som vi desværre ikke havde mulighed for at deltage i og

om det næste møde i 2020.
Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR): Næste Nordiske Kongres er i 2021 i
Helsinki.
Efteruddannelsesudvalget: Michael Bachmann Nielsen fortalte om succeshistorien med
det billeddiagnostiske årsmøde der i den tid han har været med har 5 doblet DRS formue.
CME-udvalget: Kristina Rue Nielsen fortalte DRS har lavet aftale med DRO omkring CMEpoint til videnskabelige kurser og møder, hvilken havde betydning for NCR da der var
mange udlændinge der havde brug for pointene til at dokumentere efteruddannelse.
KUR – Elisabeth Albrecth-Beste fortalte lidt om arbejdet med den nye
dimensioneringsplan – Der søges om endnu flere uddannelsesstillinger. Manglen på
radiologer vil stadig være til stede på trods af AI.
Det anbefales at læse beretningerne.

4.

Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2019
Se DRS årsregnskab 2019 og budget 2020.
Kasserer Thomas Bjerre (TB) gennemgik regnskabet og forklarede enkelte punkter.
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. 100 års fødselsdagsfesten der blev vedtaget på sidste
generalforsamling fylder en del i budgettet.
Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentet.
Budgettet og kontingentet blev vedtaget.

6.

Rettidigt indkomne forslag.
Ingen.

7.

Valg til bestyrelsen og ny formand.
Bestyrelsesposter på valg (2020-22):
Bestyrelsesmedlem: Anette Koch Holst (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem: Kristina Rue Nielsen (fratræder) - Martin Lundsgaard Hansen
(opstiller)
Suppleant - Martin Lundsgaard Hansen (fratræder) Henrik Struckmann (opstiller)
Alle blev valgt uden modkandidater

8.

Valg til udvalg og repræsentationer
Valgperiode 2020-2022
ESR Quality, Safety and Standards Commitee
Annika Langkilde (fratræder) – Kristina Rue Nielsen (opstiller)

Education Committee
Mette Ramsdal Poulsen (fratræder) – Pernille Wied Greisen (opstiller)
Research Committee
Kristoffer Lindskov Hansen (fratræder) – Michael Bachmann Nielsen (opstiller)

Hovedkursusleder
Elisabeth Albrecht-Beste (fratræder) – Dorte Stærk (opstiller)
Mette Ramsdal Poulsen (suppleant) – (genopstiller)

RTF – Radiology Trainee Forum (yngre læge repræsentant)
Rozh Al-Mashhadi (fratræder) – Ronni Mikkelsen (opstiller)
Alle blev valgt uden modkandidater
9.

Valg af revisor og -suppleant
DRS foreslår genvalg af Nikolaj Borg Mogensen
Anna Rosted fratræder – Kristina Rue Nielsen valgt (suppl.)
Begge valgt uden modkandidater.

10.

Eventuelt.
Lone Morsel foreslog at kandidater der stillede op til de forskellige udvalg blev
præsenteret med billede hvis ikke de var til stede.
Michael Brun Andersen spurgte til hvad bestyrelsen var kommet frem til omkring
økonomisk hjælp til sub specialeselskaberne, hvilket der blev talt om under eventuelt
sidste år. Der blev sagt at bestyrelsen havde diskuteret det, men ikke nået frem til en
konklusion endnu – det vil blive taget op af bestyrelsen i løbet af det kommende år.
Sekretær Thomas Vejborg sagde at vi generelt økonomisk støtter uddannelsesformål der
bidrager til radiologien generelt, når der bliver søgt om det, men ikke forplejning.
BHB takkede for god ro og orden.
Formand Charlotte Trampedach takkede afgående bestyrelsesmedlem og tidl. formand
Kristina Rue Nielsen for de mange år hun har været i bestyrelsen. CT takkede endvidere
BHB for de mange år hun har stillet op som dirigent.

Referent: Thomas S. Vejborg (sekretær DRS)

