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Referat fra den årlige ordinære generalforsamling i DURS 2017
Jf. § 10 vedtægterne for Dansk Uroradiologisk Selskab blev der afholdt ordinær generalforsamling
fredag den 5. maj 2017 kl. 9.00-09.30 på Aarhus Universitetshospital, Skejby.
1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Karin Kastberg Petersen som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den skrevne beretning.
Kommentarer til beretningen ved selskabets formand Henrik Thomsen:
7th ESUR Prostate MRI Teaching Course foregår i København den 16.-17. juni 2017 – alle
opfordres til at deltage – se mere information på www.mriprostate.dk
Bestyrelsen har taget kontakt til andre selskaber med ens berøringsflader – det er i gang men vil
tage lidt tid at få oparbejdet.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3. Selskabets regnskab
Kasserer Arne Hørlyck gennemgik regnskabet.
Posten ”Sponsorstøtte” på 80.000 kr. dækker reelt 2 år. Vi har modtaget 7.000 kr. fra LVS som
støtte til udenlandske foredragsholdere.
Tilgodehavende på 50.000 kr. indeholder seed money på 30.000 kr. til Prostate MRI mødet i
juni 2017.
Regnskabet er gennemgået og revideret af selskabets revisor Thomas Bretlau.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
a. Karin Kastberg Petersen genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår valg af radiolog Vibeke Løgager, Herlev Hospital. Vibeke Løgager
blev valgt.
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b. Henrik Thomsen er på valg og modtager genvalg
Henrik Thomsen blev genvalgt.
5. Valg af revisor
a. Thomas Bretlau er på valg og modtager genvalg
Thomas Bretlau blev genvalgt.
6. Kontingentfastsættelse for det følgende år
Bestyrelsens forslag om et kontingent på 0 kr. blev godkendt.
7. Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Forslag til bestyrelsen
Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
9. Eventuelt
Vibeke Løgager fortalte, at seed money fra DURS går til Prostate MRI kursus den 16.-17. juni
2017 i København. Der er på nuværende tidspunkt ca. 200 deltagere inkl. 20 foredragsholdere.
Der er 5 sponsorer. Flest deltagere fra DK, efterfulgt af et stort antal fra NL. Vil gerne have
flere skandinaviske deltagere. Vibeke opfordrede til at alle reklamerer for kurset. Yderligere
information kan ses på www.mriprostate.dk
Arne Hørlyck informerede om, at DURS fra 2017 vil uddele et rejselegat på 5000 kr. til
deltagelse i ESUR 2017. Uddelingen vil ske på årsmødet.
Henrik Thomsen fortalte, at DURS gerne vil støtte møder/arrangementer og kan give seed
money på 2 x 30.000 kr. årligt.
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