
 

Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2016 

 

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense, Den 27. januar 2016 kl. 16.30-18.00 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 

DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB). 
BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 
2. Formandens beretning 

Se skriftlige beretning fra DRS formand Kristina Rue Nielsen (DRS’ hjemmeside) 
 
Beretningen omhandler perioden fra januar 2015 til januar 2016.  
 
Dansk Radiologisk Selskab har i dag 751 medlemmer. Heraf 712 ordinære lægelige 
medlemmer, (inklusive pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 33 
korresponderende medlemmer. I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved 
døden:  
Aksel Kruse        Født 30-07-1942 Død 30-01-15 
Ebbe Frigaard   Født 17-06-1936 Død 13-08-15 
Lisbeth Bøgh         Født 02-02-1933 Død 21-04-15 
 
Forsamlingen mindes vores kolleger i et øjebliks stilhed. 
 
Formandens beretning blev uddelt og bliver tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Mht. muligheden for Imaios licenser til medlemmer bliver der i første omgang købt 50 
licenser (og ikke 25 som beskrevet i den skriftlige beretning). Licenserne bliver fordelt 
efter først til mølle princippet ved henvendelse til sekretær Thomas Vejborg på 
sekr@drs.dk. 
 
Formanden takkede den tidligere bestyrelse, den siddende bestyrelse og Lars Larsen der 
har valgt at stoppe. 
   

3. Beretning fra udvalg 
Beretningerne forelå skriftligt ved generalforsamlingen og vil desuden blive trykt i 
medlemsbladet og fremgår af vores hjemmeside.  
 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2015 
Se DRS årsregnskab 2015 og budget 2016. 
Selskabets kasserer, Thomas Bjerre, fremlagde regnskabet for 2015 og budget for 2016. 
Der er brugt 25.000 kr. til ny hjemmeside. Økonomien er forsat sund. 
Årsmøderegnskabet gav alt i alt et lille underskud – årsmødet i KBH er dyrere end i Odense 
og Århus. Der er for det store arbejde, der er leveret fra RH’s side mht. planlægning og 
afvikling af årsmødet 2015 fra læger, sekretærer og ph.d studerende mv., givet 15.000 kr. 
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til forskningskontoen. 
Selskabet har fortsat en stor egenkapital på ca. 1,9 mio. – til Nordisk Kongres 2019 bliver 
det vigtigt med en stor buffer. Det er en mulighed, at noget af vores formue kunne 
investeres i hurtigt tilgængelige lavrisiko-papirer, men vedtægterne, som de er nu, tillader 
det ikke, hvorfor en vedtægtsændring ville være nødvendig. Der var en kort debat, hvor 
der overordnet var enighed om at det var noget det skulle gås videre med. Bestyrelsen 
arbejder på et forslag til næste generalforsamling. 
Regnskab blev godkendt. 

 
5. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent 

Budgettet indeholder flere penge til legater og flere penge til medlemsinitiativer.  
Der var en debat om kontingentets størrelse, specielt set i forhold til selskabets store 
egenkapital. Flere mente at medlemmerne skal have mere ud af formuen, men de fleste 
mente at kontingentet var rimeligt, men at bestyrelse skulle arbejde på flere 
medlemsfordele. Der blev afholdt en afstemning om kontingentet skulle være uændret – 
der var stort flertal for dette og kontingentet er således uændret på 520 kr. 
Budgettet blev vedtaget. 

 
6. Rettidigt indkomne forslag.  

1. Forslag fra DRS’ bestyrelse: Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægterne 
punkt 7.4: 
”Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for 
bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges på generalforsamlingen. Suppleanten 
indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af 
bestyrelsen inden valgperioden er slut.” 
Forslaget er stillet første gang ved GF 2015, hvor der var bred enighed fra 
generalforsamlingen til forslaget.  Forslaget blev endeligt og enstemmigt vedtaget. 

          
7. Valg til bestyrelsen og ny formand. 

Der har været lidt uorden i valgperioder, bl.a. med baggrund i at den tidligere 
næstformands fratrådte i utide. Herudover har Lars Larsen være 3 år i bestyrelsen i sin 2 
årige valgperiode. Der vil fremover blive arbejdet på at valgperioderne bliver ensartede og 
overholdt. 
 
Valgt uden modkandidater, som nyt bestyrelsesmedlem blev  
Anette Koch Holst, Odense. 
 
Valgt som suppleant blev 
Charlotte Trampedach, Bispebjerg Hospital 
 

8. Valg til udvalg og repræsentationer 
ESR Research Committee – valg for 2016-2018 
Vibeke Løgager fratræder 
Opstiller: Kristoffer Lindskov Hansen og Erik Morre Pedersen som suppleant 
Begge valgt uden modkandidater. 
 

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

10. DRS’s nye hjemmeside 
Webmaster Martin Lundsgaard fortalte om DRS’s nye hjemmeside og facebook-side. 
 

11. Rekruttering til radiologien – tiltag, udfordringer – hvor er vi? 



Elisabeth Albrecth-Beste fortalte om hvilke tiltag, der gøres for at rekruttere til 
radiologien, og hvad vi kan gøre endnu bedre. 
Der var en kort debat om tiltag for at promovere specialet – alle der har forslag er meget 
velkomne til at sende dem til bestyrelsen. 
 

12. Eventuelt. 
Fremtidens radiologi – opfordring til bestyrelsen om at DRS har mere opmærksomhed på 
fremtidige muligheder og udfordringer – specielt mht. computerassisteret diagnostik. 
 
Formanden takkede dirigenten og de der har hjulpet ved årsmødet, specielt Birte Højlund 
og Michael Bachmann 
 
 
Referent: Thomas S. Vejborg (sekretær DRS) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


