Referat af bestyrelsesmøde mandag den 30. oktober 2017 (telefonisk)
Deltagere:

Palle Osther, Ole Graumann, Arne Hørlyck, Vibeke Løgager,
Henrik S. Thomsen og Lone Friis (referent)

1.

Valg af mødeleder
HST er mødeleder.

2.

a) Årsmødet fredag den 4. maj 2018 – Auditorium 1-2, indgang 93, OUH
09.00-09.30
09.30-11.00
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-13.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.05
13.05-13.10
13.05-14.00
14.00-16.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00.15.30
15.30-16.00

General Assembly
Coffee & Registration
Renal cancer I – Moderated by Ole Graumann
Genetic subtype of renal cancer (TBA)
Histopathology aspects of renal masses (TBA)
COFFEE BREAK
Renal cancer II – Moderated by Ole Graumann
Detection and characterization of small renal masses (TBA)
Minimal invasive treatment of small renal masses (TBA)
Report 2017
Award DURS’ Travel Grant 2018
LUNCH
Testicular cancer – moderated by Palle Osther
US of testicular cancer – an epidemiological approach (TBA)
US of malignant testicular lesions (Arne Hørlyck)
MRI of malignant testicular lesions (TBA)
Guidelines hematuria and complex renal cysts – Moderated by
Henrik Thomsen
End of the Annual Meeting 2018

16.00
b) Det praktiske
Ole kontakter alle foredragsholdere undtagen Athina Tsili, som kontaktes af Henrik.
Lokale og forplejning sørger Ole for.
Programmet skal være klar primo december. Det er besluttet at få trykt både postere og
postkort – disse skal være klar til Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde i slutningen af
januar 2018. Ole samler program og bestiller postere og postkort. Lone udsender.
Ole og Arne koordinerer omkring sponsorer. Ole udsender opdateret liste med navne på
sponsorer. Terumo vil gerne være med næste gang. Henrik taler med Siemens. Philips?

3.

Generalforsamlingen
Vi følger den sædvanlige dagsorden
Dirigent – ikke aftalt
Ole, Arne og Palle er på valg – alle 3 genopstiller
Revisor - Lone hører Thomas Bretlau om han vil fortsætte
Beretningen (skriftlig)
- succesfuldt årsmøde i Aarhus den 5. maj 2017
- vi arbejder med guidelines, status på det

4.

Aktuel status på DURS’ økonomi
a) Herunder overskud fra MRI Prostate Meeting, juni 2017
Regnskabet er rigtig fint. Der er økonomi til at betale udenlandske og danske
foredragsholdere i forbindelse med det kommende årsmøde i 2018 (rejse- og
opholdsudgifter).
MRI Prostate Meeting i København i juni 2017 gav et pænt overskud. DURS får de seed
money tilbage på 30.000 kr., som blev udlånt og herudover 30.000 kr. for administration.
På slutresulatet får DURS 40% af overskuddet og ESUR får 60%.
Vi reserverer fortsat 60.000 kr. i alt (2 x 30.000 kr.) til møder (seed money) til udlån til
igangsættelse af møder. Hvis mødet går godt, skal DURS have en andel af overskuddet.
Andelen vurderes fra tilfælde til tilfælde.
Legat på 5.000 kr. blev uddelt ved årsmødet i år til Janni Madsen.
Legatet gives til en person, der kan deltage i ESUR mødet (i 2018) - fortrinsvis yngre læger
inden for radiologien, urologien, nefrologien. Man skal være medlem af DURS for at
kunne få legatet.
Motiveret ansøgning skal sendes til Lone senest den 3. april 2018 indeholdende kortfattet
CV (max 2 sider). Det skal oplyses om man har indsendt et abstract til ESUR 2018
(præference). Lone sender ansøgninger videre til bestyrelsen, som vurderer og det
besluttes ved telefonmøde inden årsmødet, hvem der skal modtage legatet.
Det besluttes at hæve beløbet til 7.000 kr. for legatet til 2018.
Det besluttes ligeledes, at legatmodtageren skal holde et lille oplæg på 4 minutter ved
årsmødet i forbindelse med uddelingen af det næste legat.
Ole giver Janni besked om dette.

5.

Eventuelt
Ole har tidligere sendt forslag til deltagernavne vedr. arbejdsgruppen omkring guideline til
komplekse cyster.

Ole Graumann (Formand)
Rune Lau Pedersen eller Jakob Bang - Svendborg
Pia Ipsen eller Gratien Andersen - Århus
Thomas Bretlau - Herlev
Ayeshas - Aalborg
Lars Lund (Urolog)
Henrik spørger Thomas Bretlau.
Ole taler med de øvrige.
Vibeke sender et link til inspiration omkring kliniske retningslinjer. Sverige og Norge har
meget grundige retningslinjer.
Ole holdt oplæg ved ESUR’s møde i Gdansk omkring komplekse nyrecyster.
Aart van der Molen ønsker at udfærdige europæiske retningslinier, hvor Ole er involveret.

Lone Friis / 2017-10-31

