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Referat fra den årlige ordinære generalforsamling i DURS 2018 

 

Jf. § 10 vedtægterne for Dansk Uroradiologisk Selskab blev der afholdt ordinær generalforsamling 

fredag den 4. maj 2018 kl. 9.00-09.30 på Odense Universitetshospital. 

 

1. Valg af dirigent  

 

Generalforsamlingen valgte Palle Osther som dirigent.  

Palle Osther konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. Gældende regler. 

 

2. Bestyrelsens beretning  

Formanden henviste til den skrevne beretning. 

 

Nyt medlem af bestyrelsen for DURS i 2017 – Vibeke Løgager – i stedet for Karin Kastberg 

Petersen. 

Årsmøde 2017 på Aarhus Universitetshospital var en succes. 

Seed money blev givet til 7. Teaching Course om MR af prostata i København juni 2017. Seed 

money blev tilbagebetalt tilligemed et pænt overskud. 

I 2017 uddelte DURS det første rejselegat til Janni Madsen. 

Bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesmøde telefonisk i 2017. 

 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

3. Selskabets regnskab 

 

Kasserer Arne Hørlyck gennemgik regnskabet.  

Sponsor indkomst står vekslende, idet beløbet er opgjort pr. 31/12-17, så ikke alle sponsorer har 

nået at afregne på det tidspunkt. 

Seed money på 30.000 kr. til Prostate MRI mødet i juni 2017 blev tilbagebetalt + 90.000 kr. 

oveni, så det var en succes. 

 

Regnskabet er gennemgået og revideret af selskabets revisor Thomas Bretlau. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 

 

a. Ole Graumann er på valg og modtager genvalg 

Ole Graumann blev genvalgt. 
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b. Arne Hørlyck er på valg og modtager genvalg 

Arne Hørlyck blev genvalgt. 

 

c. Palle Sloth Osther er på valg og modtager genvalg 

Palle Sloth Osther 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 at fastholde et kontingent på 0 kr. blev godkendt. 

Bestyrelsen opfordrede de fremmødte til at melde sig ind i Dansk Uroradiologisk Selskab. 

 

7. Forslag fra medlemmerne 

 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

8. Forslag til bestyrelsen 

 

Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen. 

 

9. Eventuelt 

 

Forslag om at øge antallet af rejselegater til 3 årligt a 7000 kr. fra 2019 til deltagelse i ESUR 

mødet. Yderligere forslag om at ændre det, så det er deltagelse i et ESUR sponseret møde, men 

således ikke kun ESUR hovedmødet. Vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde. 

 

Forslag fra Ole Graumann og Vibeke Løgager om at undersøge, hvilke it-mæssige muligheder 

(samt priser) der er for at udveksle data inden for MR prostata, hvilket er svært med nuværende 

systemer. Skal bruges til vidensdeling og uddannelse – Herlev, Odense, Aarhus og Aalborg  

stærke sammen. Ole og Vibeke bringer dette som forslag til næste bestyrelsesmøde.  

 

 

 

 

Referent: Lone Friis 


