Referat fra
Ordinær Generalforsamling i DURS
Dansk Uroradiologisk Selskab, DURS, afholdt ordinær generalforsamling fredag den 8. maj 2015 kl.
9.00‐09.30 på Århus Universitetshospital Skejby.

1. Valg af dirigent – Generalforsamlingen valgte Karin Kastberg Petersen. Dirigenten konstaterede
at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning ‐ den blev fremlagt af selskabets formand
Primært henvistes til den udsendte rapport. Formanden undskyldte hvis der havde været
uregelmæssigheder i forbindelse med udsendelsen af dokumenter i forbindelse med
årsmødet. Det skyldtes sygdom.
Sten rapporten. Det var med stor beklagelse at formanden måtte meddele at den længe
ventede sten rapport ikke kunne fremlægges senere i dag. Det er ikke en nyhed at det tager
tid selv i et så lille land at lave en vejledning. Ole Graumann vil give en kort orientering om
rapporten senere i dag. Det er så planen at den fremlægges ved det næste årsmøde.
Prostata. Prostata er dagens hovedemne. Vi har fornøjelsen af at have Jürgen Fütterer fra
Nijmegen som året gæstetaler. Hans besøg er sponsoreret af Lægevidenskabelige Selskaber,
som DURS er direkte medlem af. Bestyrelsen ser frem til en spændende dag. Efter mødet vil
bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der kan udarbejde en vejledning om
billeddiagnostik og påvisning af prostatakræft. Patienterne ved efterhånden at muligheden
er der, så vi står måske over for en tsunami. I Danmark venter vi stadig på at politikerne
vågner op.
Kontraststoffer. På DURS’s hjemmeside findes nu den danske version af ESUR’s guidelines
om kontraststoffer – den der hedder #9.
Hjemmesiden. Formanden håbede at alle medlemmer har bemærket opdateringen af vores
hjemmeside. Ole Graumann gør et kæmpe arbejde med at vedligeholde og forbedre den.
Tak. En stor tak til vores sponsorer ‐ uden dem kunne vi slet ikke afholde dette møde. Og
ikke mindst en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i det forløbne år.
3. Selskabets regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet. Det viste et underskud på 12.000 kroner, men det skulle ses
i sammenhængen med overskuddet på 43.000 i 2013. Revisor havde ikke nogen

bemærkninger til regnskabet ifølge formanden. Revisor havde meldt forfald pgra sygdom.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
Karin Kastberg Pedersen og Henrik Thomsen genvalgtes for 2 år.
5. Kontingentfastsættelse for det følgende år
Medlemmerne fulgte kasserens forslag om 0 kr. for 2016.
6. Forslag fra medlemmerne
Ingen
7. Forslag fra bestyrelsen
Ingen
8. Eventuelt.
Formanden orienterede kort om ESUR2015. Opfordrede alle medlemmer til at deltage i årets
uroradiologiske møde.

Referent: Henrik S. Thomsen
Godkendt af dirigenten 11. maj 2015

