
	  
 
 
Bestyrelsesmøde d 28-1-2015 
SAS Radisson Blu, København 
	  
Deltagere:	  Annika	  Langkilde	  (AL),	  Kristina	  Rue	  Nielsen	  (KRN),	  Lars	  Peter	  Larsen	  (LPL)	  
	  

Dagsordenspkt.	   Opgaver	  /”hvem	  
har	  aben”	  

	  
1. Valg af referent 
	  	  	  	  	  	  	  	  LPL	  valgt.	  
	  

	  

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmødeÅrsmødet jan. 2014  
 

	  

3. Årsmødet 2015  
a.	  Nye	  kandidater	  til	  bestyrelsen	  -‐	  gennemgang	  

Foreslår	  Elisabeth	  Albrecht-‐Beste,	  Thomas	  Bjerre,	  Thomas	  Vejborg	  
b.	  Nye	  kandidater	  til	  udvalg	  	  -‐	  	  	  gennemgås,	  se	  venligst	  referat	  fra	  
Generalforsamlingen	  2015.	  
c.	  Poul	  Lundbeck	  og	  hustrus	  legat	  
Overlæge	  Vagn	  Hennild,	  Bispebjerg	  Hospital,	  er	  udpeget	  som	  DRS’	  
repræsentant	  i	  bestyrelsen	  for	  legatet.	  

         d. Indkomne forslag til generalforsamlingen 
          Følgende indkomne forslag blev diskuteret mhp. GF 2015: 
                I)” Muskrad foreningen vil gerne fremsætte følgende forslag til GF 2015: 
                    "Forslag om økonomisk støtte fra DRS til interessegrupper/selskaber med 
                     relation til DRS interesseområde". 
                     Det foreslås at der kan ydes økonomisk støtte efter ansøgning til DRS' 
                      bestyrelse "til sekretær eller anden fagbistand ved udarbejdelse      
                     af vejledninger, undervisningsmateriale eller andre væsentlige faglige 
                      indlæg vedrørende det radiologiske speciale". DRS bestyrelse skal herefter   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  godkende beløb, formål osv."” 
       II) Forslag fra DRS bestyrelse: ”Der bliver mulighed for 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. ”                   

 	  

	  
	  

4. Formandens meddelelser 
 
Intet	  nyt. 

	  
	  
	  

	  
5. Næstformandens meddelser 

Intet	  nyt	  
	  
 

	  

6. Sekretærens meddelelser 	  



	  
Intet	  nyt	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

7. Kassererens meddelelser 
Kristina	  gennemgik	  regnskab	  og	  budget.	  Blev	  godkendt	  af	  bestyrelsen.	  
Bestyrelsen	  konstaterer	  at	  vi	  endnu	  engang	  har	  et	  ”pænt	  overskud”	  på	  
årsregnskabet	  for	  2014.	  Derfor	  enedes	  bestyrelsen	  om,	  at	  foreslå	  at	  GF	  
at	  udlodder	  10	  ”gratis”	  årsmøde-‐deltagelsesgebyr	  for	  yngre	  læger	  ansat	  
på	  en	  radiologisk	  afd.,	  som	  ønsker	  at	  deltage	  i	  kommende	  årsmøde.	  
Såfremt	  det	  vedtages	  skal	  der	  informeres	  om	  det	  i	  medlemsbladet	  og	  
hjemmeside.	  

Ny	  sekretær	  

8. Bestyrelsesmedlem	  uden	  porteføljes	  meddelelser	  
intet	  

	  

9. Eventuelt	   	  
10.	  Næste	  bestyrelsesmøde	  
Vi	  aftaler	  at	  næste	  møde	  til	  17.	  marts	  2015	  i	  København.	  KN	  indkalder.	  
	  
	  

	  
KN	  
	  

	  


