
 
 
 
Bestyrelsesmøde d 25-9  2013 
 

Sted: København, Restaurent Zeleste 

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 valgt. 
 

 

2. Årsmødet jan. 2014 – status 
De overordnet rammer og linier er færdige. Det færdige/ endelig 
program skal snart være klar af hensyn til udsendelse af medlemsbladet. 

 

 

3. Generalforsamling 2014  - ny kandidat til DRS bestyrelse 
EMP er på valg 
Potentielle kandidater blev diskuteret. Disse vil blive kontaktet. 
Desuden skal der laves et indslag i medlemsbladet, som opfordrer 
medlemmer til at stille op til bestyrelsen 

 
TL 
 LPL 
 AL 
 
 

Beskrivende Radiografer 
Udkast til ”DRS bestyrelses udtalelse vedrørende beskrivende 
radiografer” vedtages.  
Følgebrev skal udarbejdes. 
Forventes at blive udsendt til Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, 
Dagens Medicin, LVS, Medlemsbladet og vores hjemmeside. 
 

 
 
 
AL 

5. Formandens meddelelser 
 
a. REM møder 

Starter op  både Øst og Vest efteråret 2013. Vi lover at annoncere i 
medlemsblad og på hjemmeside. 
 
b. Marie og August Krogh Prisen 
Bestyrelsen vil indstille Professor Leif Østergaard, Neurocentret, AUH 
 
c. The Royal College of Radiologists referel guidelines  
Der har vist sig, at man nu kan lave en ”site” medlemskab/ betaling for 
den elektroniske udgave ( "iRefere"). 
Bestyrelsen beslutter at købe et medlemskab som tillader 25 samtidige 
brugere af den elektroniske version. Ved næste årsmøde, i medlemsblad 
og på hjemmesiden skal der informeres om dette tilbud, samt at der er 
mulighed for at købe App’en til mobilenhed for ca. 3 £ 

 
 
 
 
 
b. AL tager 
kontakt til Leif 
Østergaard 
 
 
 
 
 
 KRN  
 



 

7. Sekretærens meddelelser 
Der har været afholdt et ”internet-møde” med deltager fra de europæiske 
lande. LPL kunne dog ikke være med til starten af mødet pga tekninske 
problemer med at blive koblet op online til mødet. Dette betyd i sidste ende, 
at man var nødsaget til at afbryde deltagelse. Der er ikke udsendt et referat  
fra mødet. 
Desuden gav LPL et referat fra Brain Storm meeting (ESR) i Paris juni 
2013. Det overordnet tema var hvad den økonomiske krise betyder for 
Radiologien i medlemslandene . Generelt er der trange kår, både for 
offentlige og private sundhedsaktører, specielt i de Sydeuropæiske lande. 

 

8. Kassererens meddelelser  
Regnskabet for GF 2013 er færdig gjort.  Det gav et overskud på ca. 
102.000,- kr., som også vil fremgå af regnskabet 2013 for Selskabet. 

 
 
 
 
 
 

9. Evt 
Intet 

 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Afholdes sammen med GF 2014. AL indkalder. 
 
 

 
AL 

 


