
DANSK URORADIOLOGISK SELSKAB – DURS 
 

Referat fra den årlige ordinære generalforsamling i DURS 2014 
 
Jf. § 10 vedtægterne for Dansk Uroradiologisk Selskab blev der afholdt ordinær generalforsamling 
fredag den 9. maj 2014 kl. 9.00-09.30 på Fredericia Sygehus. 
 
1. Valg af dirigent 

 
Karin Kastberg Pedersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig, da alle formalia i vedtægterne var efterkommet.  

 
2. Bestyrelsens beretning  

 
Bestyrelsens beretning ved formand Professor Henrik Thomsen: 
 
Som formand for DURS bestyrelse skal jeg hermed komme med beretningen for det forløbne år. 
Primært skal jeg henvise til den skriftlige beretning, der udsendtes med indkaldelsen til denne 
generalforsamling. 
Jeg skal dog lige komme med en rettelse - vores travle webmaster har ikke haft tid til at 
implementere den facilitet på vores hjemmeside endnu, som giver os mulighed for at lægge 
bestyrelsesreferaterne og referaterne fra generalforsamlingen på hjemmesiden, men det kommer. 
Undskyld den fejlagtige oplysning i den skriftlige beretning. 
 
De fleste af de tilstedeværende er nok ikke bekendt med, at DURS har eksisteret siden 1987, hvor 
det første Københavnske Symposium i Uroradiologi fandt sted. DURS var ansvarlig for mødet; 
selskabet blev stiftet et par dage før mødet fandt sted. I forbindelse med det andet Københavnske 
Symposium i Uroradiologi i 1990 kom ESUR på banen. DURS var i begyndelsen meget aktiv og 
blev også medlem af det, der nu hedder "Lægevidenskabelige Selskaber". Det er en af årsagerne 
til at vi har kunnet modtage økonomisk støtte til at invitere dagens gæsteforelæser, Sami Moussa. 
I forbindelse med ESUR symposiet i Edinburgh, blev de danske deltagere enige om at vi måtte 
reaktivere DURS, der i nogle år ikke havde været det mest aktive selskab. Vedtægterne blev 
revideret, bestyrelsen blev nedsat og februar i år havde vi 42 medlemmer. Det lykkedes at 
få sponsorstøtte til driften af selskabet og afholdelsen af dette møde. DURS mødte stor 
velvillighed. De forskellige sponsorer takkes dybt. Man kan se på plakaten for dette møde og på 
hjemmesiden, hvem der har støttet os. Glem ikke at snakke med sponsorerne i pauserne. 
Selskabets formål er at fremme forskning, udvikling og undervisning inden for uroradiologi i bred 
forstand og at holde møder om uroradiologi blandt andet med henblik at opnå national 
konsensus, at optimere uroradiologisk diagnostik og terapi, herunder harmonisere uroradiologiske 
undersøgelser. Dagen i dag er vores første forsøg på at harmonisere undersøgelser, nemlig så vidt 
angår sten i urinvejene. Forhåbentlig ender dagens plenumdebat der, hvor det bliver muligt for 
bestyrelsen at nedsætte en gruppe af medlemmer, der kan udarbejde en national anbefaling for 
undersøgelse af patienter med mistanke om sten i urinvejene og for patienter med påvist sten i 
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urinvejene. Hvis alt går vel kan vi måske godkende anbefalingen på selskabets næste møde. Næst i 
rækken står MR-skanning af prostata; det er meningen, at det er hovedemnet for det næste 
årsmøde. Efter en meget langsom start er det noget, der er eksploderet med hensyn til 
efterspørgsel. Allerede i dag bringes optakten i form af en præsentation af de erfaringer, som man 
har fået på Herlev Hospital, der er det sted i Danmark, hvor man har den længste og største 
erfaring. Dog slipper I for tiden med spektroskopi. 
 
Næste år holdes årets uroradiologiske møde i København. I USA har uroradiologerne og 
gastroradiologerne slået sig sammen i et selskab "Society of Abdominal Radiology". Det samme er 
tilfældet i Asien. I Europa er man stadig adskilte. Derfor bliver mødet i Københavns årets eneste 
rene uroradiologiske møde på internationalt niveau. Jeg håber at alle vil bakke op om det særlige 
møde, hvor også ESUR holder sin 25 års fødselsdag. Deltag i mødet og mind enhver repræsentant 
for industrien om, at det vil være en god ide at sponsorere ESUR2015. Skulle der komme overskud, 
så er det den lokale arrangørgruppes tanke at 20 % af overskuddet går til DURS, mens resten 
tilfalder ESUR. En hver støtte til ESUR2015 drypper på degnen. Fordelingen er fastlagt i ESUR's 
vedtægter. Så derfor kom til ESUR2015. 
 
Som medlem af sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber får DURS bestyrelse praktisk 
alt, der sendes i høring i sundhedsområdet til høring. Det meste ligger dog uden for vores område, 
men noget har vi kommenteret. For eksempel de Nationale Kliniske Retningslinjer. Det ser helt 
uoverskueligt ud, da man har man har valgt at gå så langt ned i detaljeringsgraden, så der bliver 
1000 af retningslinjer, som ingen kan huske. Vi bakker 100 % op om LVS - LVS' læserbrev findes 
på LVS' hjemmeside. 
 
Tak til de tilstedeværende og til de ikke-tilstedeværende sponsorer. 
 
Beretningen godkendtes af generalforsamlingen. 
 
3. Selskabets regnskab 

 
 

 DURS årsregnskab 2013 
INDTÆGTER 
sponsor uden årsmøde  5.000 
Sponsor med årsmøde  39.000 
anden støtte  0 
Alm. indtægter  44.000 
Rente  0 
Renteindtægter  0 
Indtægter i alt  44.000 

UDGIFTER 
Internet  0 
Kontor  0 
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Årsmøde ‐ transport  0 
Årsmøde ‐ forplejning talere  0 
Årsmøde ‐ mad  0 
Årsmøde udgifter  0 
Diverse udgifter  30 
Udgifter i alt  30 
Årets resultat  43.970 

AKTIVER 
Kasse  0 
Bank anfordring  28.970 
Tilgodehavender  15.000 
Aktiver i alt  43.970 

PASSIVER 
Egenkapital primo  0 
Overført resultat  43.970 
Egenkapital ultimo  43.970 
Lån  0 
Ikke betalte regninger  0 
Gæld  0 
Passiver i alt  43.970 

 
Selskabets regnskab blev fremlagt af Kasserer Arne Hørlyck: Det godkendtes enstemmigt. 
 

4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 
 
Arne Hørlyck (kasserer), Peter Sommer Ulriksen (sekretær) og Ole Grauman var på valg og blev 
genvalgt. Karin Kastberg Pedersen og Henrik Thomsen (formand) var ikke på valg og fortsætter. 
 
5. Valg af revisor   
 
Overlæge Thomas Bretlau, Herlev Hospital blev valgt som revisor på opfordring af bestyrelsen. 

 
6. Kontingentfastsættelse for det følgende år 

 
Kontingent fastsattes til 0,- efter opfordring fra bestyrelsen, da der kun forventes mindre udgifter og 
samtidig håbes på store indtægter fra ESUR 2015. 

 
7. Forslag fra medlemmerne 
 
Ingen indsendt. 

 
8. Forslag til bestyrelsen 
 
Ingen. 
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9. Eventuelt. 
Ole Graumann: Hjemmesiden vil blive opdateret med bestyrelsesreferater og vejledninger. 

 
Peter Sommer Ulriksen: Vi forventer et overskud fra ESUR2015, men der er en teoretisk mulighed 
for underskud, så medlemmerne opfordres til at tilmelde sig og i øvrigt opfordre potentielle 
sponsorer til at kontakte den lokale organisationskomité via hjemmesiden http://www.esur2015.org/ 
 
 
På vegne af Bestyrelsen i DURS 
Peter Sommer Ulriksen, Sekretær i DURS 


