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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. september 2021  
(Hotel Park, Middelfart) 
 
Deltagere: Arne, Henrik, Ole, Palle, Vibeke og Lone (referent) 
  
 
 
1. Velkommen 

 
2. DURS og fremtiden – diskussion 
 

Hvem skal fortsætte i bestyrelsen? Hvem vil kunne træde ind? 
Henrik nærmer sig pensionsalderen, Ole træder ud af bestyrelsen for at starte som formand i 
DUDS, Arne er på halv tid og Palle ønsker også at udtræde af bestyrelsen. Der er ikke så mange 
uroradiologer og uroradiologien er mange steder lagt ind under abdominalradiologien. Det virker 
lidt svært at rekruttere nye.  
 
Forskellige muligheder diskuteres; bl.a. at indlede et skandinavisk (primært norsk) samarbejde eller 
at slå sig sammen med fx abdominalt internerede radiologer. 
 
I bestyrelsen er der enighed om og stor interesse i, at DURS har en værdi, og at det skal fortsætte. I 
Aarhus er der muligvis en kandidat (Lise, men nok først om et år), i Odense (Sanne) og i Vejle 
ligeledes (Helene). Ole nævner, at han nu skal være formand for DUDS i to år, men ikke vil 
udelukke at komme tilbage til DURS efter to år.  
 
Forslag fra Ole: 
Passivt medlemskab i to år. Vil meget gerne af med opgaven som webmaster. Det aftales, at 
Vibeke og Lone fremover vil opdatere hjemmesiden (WordPress). Ole kommer til Kbh. i næste uge 
for at undervise til et kursus, og kommer derfor til Herlev og underviser Vibeke og Lone (aftales til 
onsdag eftermiddag).  
 

3. Ny bestyrelse fra maj 2022: 
Vibeke, Helene, Ole (passiv). Derudover vil Vibeke spørge Kayal, Arne vil spørge Lise, Ole vil 
spørge Sanne. Forslag om Vibeke som formand. Lone fortsætter som sekretær. 
 

4. Valg af revisor 
a. Arne spørger Thomas Bretlau 

 
5. Rapport fra kassereren 

Det har indtil videre været et meget stille år. Eneste aktivitet har været betaling for en oprettelse af 
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NemID samt renter til Jyske Bank på 1.504,00 kr. og gebyrer på 1.757,00 kr. 
 
Renter og gebyrer er dog nu i overskuelig fremtid ændret til 0 kr., idet vi 28. juli 2021 fik ændret 
vores engagement fra Jyske Bank til Lægernes Bank. På årsbasis svarer det nogenlunde til et sølv-
sponsorat! 
 
På sponsorsiden har vi returneret GE’s guldsponsorat efter deres eget ønske, da vi ikke kunne 
holde årsmøde i år. De øvrige sponsorer har valgt at overføre deres sponsorater til 2022. Det drejer 
sig om Siemens, Tromp Medical, BK, Patrik Boklund og Thomas Bülow. 
 
Arne foreslår, at når vi har styr på årsmødeprogrammet til maj 2022, så kontakter alle tænkelige 
sponsorer (nye muligheder?) og hører, om de vil sponsorere/øge deres sponsorat (måske kunne vi 
få flere guldsponsorer). Sponsoroversigten er vedlagt. 
 
Det er vedtaget, at kilometertakst i forbindelse med DURS møder udbetales til den høje takst 
(2021: 3,44 kr. pr. km). 
 

6. Årsmøde 2022 
Årsmødet er planlagt til fredag den 20. maj 2022 – Herlev Hospital. 
Det er aftalt, at Vibeke/Henrik skriver til de tidligere foredragsholdere for at høre, om de stadig vil 
komme og holde indlæg den 20. maj 2022. 

 
Det blev besluttet at afholde en middag for den afgående bestyrelse om aftenen den 20. maj. 

 
7. Generalforsamling 2022 

 
Henrik skriver beretningen. 

 
8. Eventuelt 
 

Rejselegater 
DURS har en formue på 432.233,00 kr. Det er tidligere vedtaget i bestyrelsen, og indskrevet i 
vedtægterne, at man ikke ønsker at komme under 300.000,00.  
Teksten på hjemmesiden skal omformuleres.  

 
Henrik slutter med at takke for mange års godt samarbejde i DURS. 
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Lone Friis / 2021-10-04 
 
 
 
 
 


