
 
 

 

Bestyrelsesmøde d 23. november 2011 

 

Sted: København 

Deltagere: Annika Langkilde (AL), Erik Morre Pedersen (EMP), Kristina Rue Nielsen (KRN), Torben 

Lorentzen (TL), Lars Peter Larsen (LPL) 

 

Dagsordenspkt. Opgaver /”hvem har aben” 

 

1. Valg af referent 

 

LPL 

2. Sidste bestyrelsesmøde – opfølgning. 

AL har talt med Yusef ang. arbejdet fremadrettet på 

bladet. Yusef ønsker imidlertid at ophøre med jobbet 

som redaktør. Karin Lind Ramsgård er ny kandidat. AL 

tager kontakt. 

Vedrørende ”Patientombud har faste medlemmer fra 

DRS, som er på valg næste gang ultimo 2012. Der er 

desuden behov for bistand til enkelte sager.” Der 

mangler forsat at blive udpeget en abdominal 

radiolog fra Jylland. 

 

Vedrørende ”Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til 

præcisering af reglerne i Sundhedsloven, 

Autorisationsloven og Røntgenloven med tilhørende 

Røntgenbekendtgørelse” har AL sørget for at 

fremsende svar, som TL har udarbejdet og rundsendt 

til bestyrelsen. 

 

AL tager kontakt Karin Lind 

LPL finder en abdominal radiolog 

3. Årsmødet jan. 2012, inklusiv kommende 
generalforsamling. 
- nuværende kontingent fastholdes 

-AL ansvarlig for formandsberetningen 

-AL ansvarlig for valg af dirigent 

(formodentlig Michael Bachmann)  

- LPL ansvarlig for at få ”indkradset” 

årsberetning fra udvalg, råd og 

foreninger under DRS 

-LPL fremsender liste til AL vdr. 

tilgang/afgang /døde medlemmer 

-KRN undersøger om Nikolaj Borg 

Mogensen vil genopstille som revisor 

og  Anna Rosted som suppleant for 

revisor 

Alle : til GF 2013 bør vi i kommende 

bestyrelsesår få gennemgået DRS’s 

vedtægter mhp. Revision og evt. 



Forslag til vedtægtsændringer kan ligge 

klar til GF 2013 

 

4.Medlemsbladet 

Se også pkt. 3 

Alle: reminder om, at der i næste 

medlemsblad bliver lavet en opfordring 

til, at medlemmer, som ikke har 

registreret sig med e-mail adresse, 

opfordres til dette. 

AL sender udkast til brev til LPL vdr. 

opfordring til medlemmer om email 

adresseoplysninger. 

LPL kontakter lægeforeningen mhp. 

brev til medlemmer, som ikke har 

opgivet email adresse. 

5. Formandens meddelelser 
Se også pkt. 3  

 

6. Næstformandens meddelelser 
-har ”missed” udkast til DRS’s holdning til beskrivende 

”ikke-lægelige personale”.  

EMP vil lave udkast til bestyrelsesmøde 

d. 1. maj 2012. 

7. Sekretærens meddelelser 
 

LPL skal huske at sende 

bestyrelsesmøde-referater til 

webmaster. 

8. Kassererens meddelelser  
Har undersøgt formuepleje med vores bank (LPK). 

Bestyrelsen ønsker undersøgt muligheden for 

højrente- kontoaftale  

 

KRN vil tale med banken om dette. 

9. Bestyrelsesmedlem uden portefølje meddelelser 
TL gennemgår emner som SST ønsker drøftet på 

kommende udvalgsmøde vdr. ” Formidling af regler 

for registrering af lægelig behandling på private 

behandlingssteder”. TL får inputs fra øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. TL anfører, at overordnet er 

DRS interesse, at varetage at der foregår en optimal 

kvalitet, uddannelse og forskning inden for 

radiologien pågældende steder. 

 

 

10. Evt. 
AL deltager i “ESR Annual Leadership Meeting and 

Dinner, Dec. 8-9, 2011, Budapest” 

 

AL skal på møde spørger til arbejdet 

vdr. fælles europæiske radiologisk 

guidelines. Hvor langt er man? 

11. Næste bestyrelsesmøde 
25. jan. 2012 kl. 14.00, i forbindelse med GF 

København 

1. maj 2012, kl. 10.30, Københavns Musikteater, 

Kronsprinsensgade 7, Kbh. 

 

 

 


